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W e s o ł e g o A l le l u j a !
Wszystkim mieszkańcom miasta i gminy wyznania prawosławnego życzę Świąt Zmartwychwstania
pańskiego obfitych w wiarę, nadzieję i miłość. Niech Wielkanoc i długo oczekiwana wiosna wnoszą w
Państwa życie radość promieniującą na pozostałe dni roku
Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i
wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzą Przewodniczący Rady i Radni Rady Miejskiej w Choroszczy
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę Państwu wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym
Robert Wardziński
Członek Zarządu Rady Powiatu Białostockiego
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!! Błogosławionej Paschy Chrystusowej - zdrowia, radości, dobra
oraz Bożego pokoju - życzy ks. Andrzej Bołbot
Łącząc się w radości przeżywania najważniejszych w roku kościelnym, świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, życzę by Jezus Chrystus, który przeszedł ze śmierci do życia rozjaśniał ustawicznie mroki
codziennej egzystencji. Niech pewność naszego Zmartwychwstania, ucisza wszelkie niepokoje,
rozbudza nadzieję, ożywia wiarą, rozprasza zbędne troski i rozpala miłość.
w imieniu kapłanów naszej parafii ks. prob. Leszek Mieczysław Struk
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnego, wiosennego nastroju oraz Wesołego Alleluja!
– życzą Czytelnikom wyznania prawosławnego „Gazety w Choroszczy” Dyrekcja i Pracownicy MiejskoGminnego Centrum Kultury, „Gazety w Choroszczy” oraz Biblioteki Publicznej wraz z filiami
Obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt
Wielkanocnych z radosnym Alleluja wszystkim Czytelnikom „Gazety w Choroszczy” życzy Towarzystwo
Przyjaciół Choroszczy
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie
Pracownikom Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy oraz Mieszkańcom Gminy Choroszcz
składa Dyrekcja Szpitala
Wszystkim zawodnikom, trenerom, działaczom, sympatykom i kibicom serdeczne życzenia z okazji
świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy Zarząd KS Narew Choroszcz
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Projekt „Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na
terenie Gminy Choroszcz” przygotowany przez Gminę Choroszcz w 2012 r. do
Regionalnego Programu Operacyjnego (działanie 5.2.), decyzją Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 25.04.2013 r., uzyskał dotację na realizację. Takie wsparcie uzyskało 19
gmin z terenu województwa. Łączna wartość realizowanych projektów wynosie 49,6 mln
zł, a ich dofinansowanie przekroczy 35mln zł.
Projekt przygotowany przez Gminę Choroszcz na kwotę 7 067 719,81 zł otrzymał
dofinansowanie w wysokości 5 274 181,71 zł. Jest do największa kwota dofinansowania
wśród wszystkich projektów przyjętych do realizacji.
Z założeń projektu wynika, że 380 gospodarstw domowych (z terenu Gminy Choroszcz),
które zgłosiły się do projektu w ubiegłym roku uzyska dofinansowanie do instalacji
kolektorów słonecznych w wysokości 80% kosztu ich zakupu i instalacji. Urządzenia będą
także zainstalowane na 7 budynkach użyteczności publicznej należących do gminy (Urząd
Miejski w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Zespół Szkół w Choroszczy, Szkoła
Podstawowa w Złotorii, Przedszkole Samorządowe w Choroszczy, Filia Przedszkola
Samorządowego w Łyskach, Filia Przedszkola Samorządowego w Barszczewie).
Dofinansowaniem zostanie objęty zakup i montaż instalacji solarnej.
Instalowany zestaw kolektorów słonecznych będzie się składał z kolektorów płaskich,
zasobnika na podgrzewaną wodę, układu pompowego, układu bezpieczeństwa, układu
hydraulicznego, układu sterowania, izolacji, stelaży do mocowania kolektorów na
budynkach.
Do kosztów niekwalifikowanych projektu będą zaliczane koszty związane z adaptacją
pomieszczeń do potrzeb instalacji solarnych oraz wszelkiego rodzaju roboty budowlane
polegające na przebudowie pomieszczeń oraz zmianach w konstrukcji dachowej.
Szczegółowo zagadnienia te regulują wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013.
W ramach projektu założono instalację (w gospodarstwach domowych) jednego z trzech
typów kolektorów słonecznych, w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym i
zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.
Zestawy solarne kolektorów słonecznych:

zestaw

opis zestawu

I

2 kolektory płaskie o łącznej powierzchni
grzewczej 4,10 m2,, zbiornik 300 l
(gospodarstwo domowe 1-3 osobowe),
3 kolektory płaskie o łącznej powierzchni
grzewczej 6,15 m2,, zbiornik 300 l
(gospodarstwo domowe 4-5 osobowe),
4 kolektory płaskie o łącznej powierzchni
grzewczej 8,20 m2,, zbiornik 400 l
(gospodarstwo domowe 6-7 osobowe).

II

II

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w III Marszu z Flagą. Początek wydarzenia w Dniu Flagi RP 2 maja ok. 18.45 na Rynku 11go Listopada w Choroszczy. Po przemarszu ulicami miasta na plac Zygmunta Brodowicza przed gmachem Centrum Kultury odbędzie
się koncert plenerowy pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Nervovoohoży. W przypadku złej pogody koncertu można będzie
posłuchać w budynku M-GCK.
Wszystkie osoby dumne ze swej Ojczyzny zachęcamy do uczestnictwa oraz wzięcia swoich flag! To świetna okazja do
zamanifestowania patriotyzmu. Zachęcamy też do wywieszania flag narodowych na domach - nie wstydźmy się znaku, który łączy od
wieków pokolenia Polaków!
Organizatorami III Marszu z Flagą są Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała oraz choroszczańskie Miejsko-Gminne Centrum
Kultury, wsparcie medialne zapewnia m.in. „Gazeta w Choroszczy”.
org.

Parafialny Dzień Dziecka

Słoneczna energia
dla mieszkańców
Gminy Choroszcz

cena
brutto
14 500 zł

wkład
własny
2 900
zł

dofinansowanie
11 600 zł

16 700 zł

3 340
zł

13 360 zł

21 500 zł

4 300
zł

17 200 zł

Instalowane kolektory słoneczne będą służyły do wytwarzania wody ciepłej na potrzeby
bytowe gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej. Szacuje się, że w
wyniku realizacji projektu (w skali roku) kolektory słoneczne będą mogły wytworzyć ok. 779
100 kWh energii służącej podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej. Nastąpi także redukcja
emisji gazów cieplarnianych pochodzących z palenisk domowych na paliwa stałe. Szacuje
się, iż redukcja emisji CO2 oraz innych gazów wyniesie (rocznie) około 298 ton.
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju postaw proekologicznych wśród mieszkańców
gminy oraz pozwoli na korzystanie ze słonecznej energii odnawialnej, przyczyniając się tym
samym do oszczędzania energii wytwarzanej w źródłach konwencjonalnych.
W najbliższym czasie (po podpisaniu umowy na realizację projektu z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego) z uczestnikami projektu zostanie
zorganizowany cykl spotkań, na których zostaną przedstawione szczegółowe warunki
realizacji projektu. Uczestnicy projektu zostaną poproszeni o dostarczenie brakujących
dokumentów lub ich uzupełnienie oraz dokonanie wpłaty wkładu własnego
pokrywającego 20% kosztów realizacji przedsięwzięcia. Wszelkie informacje będą
przekazywane uczestnikom projektu za pośrednictwem strony internetowej Gminy
Choroszcz, „Gazety w Choroszczy” oraz poprzez korespondencję elektroniczną i pocztową.
UM

Choroszczański Oddział Stowarzyszenia Honorowych Dawców
Krwi prowadzący przy ul. H. Sienkiewicza 29 na I piętrze Klub
Krwiodawców zaprasza wszystkich, którzy mogą podzielić się
bezcennym darem, do honorowego oddawania krwi podczas
klubowego dyżuru w niedzielę 5 maja
w godzinach od 9:00 do 13:00.

Niedziela 2 czerwca, Błonia Jana Pawła II w Choroszczy
początek ok. 13:15 (po Mszy Świętej o 12:15)
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Laureaci wojewódzkich konkursów
przedmiotowych w gimnazjach
w roku szkolnym 2012/2013
W czwartek 11 kwietnia 2013 r. w Publicznym Gimnazjum nr 18 im. króla Stefana
Batorego w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich
konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w gimnazjach województwa
podlaskiego w roku szkolnym 2012/2013. Gospodarzem uroczystości był Kurator
Oświaty w Białymstoku. W gali uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium, władz miasta,
dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i oczywiście uczniowie, którzy uzyskali tytuł
laureata w bieżącym roku szkolnym. Podczas uroczystości uhonorowano laureatów
konkursów przedmiotowych oraz podziękowano nauczycielom przygotowującym i
dyrektorom szkół za pracę dydaktyczną i wychowawczą z młodzieżą.
Tytuł laureata odebrało 756 uczniów z całego województwa.
Gimnazjaliści z Choroszczy uzyskali cztery tytuły laureata:

We w to re k 0 9 . 0 4 . 2 0 1 3 r. w S z ko l e
Podstawowej w Złotorii odbył się Szkolny
Turniej Matematyczny „Krzyżak”, który
sprawdzał umiejętności uczniów kl. III – VI
z tabliczki mnożenia. Były to jednocześnie
e l i m i n a c j e d o G m i n n e g o Tu r n i e j u
Matematycznego, który co roku odbywa
się w Szkole Podstawowej w Choroszczy.
Organizatorem konkursu był Samorząd
Uczniowski SP w Złotorii, a cały Dzień
Matematyki poprowadził Przewodniczący
Samorządu – Rafał Marcinkiewicz z kl. VI.
Do Gminnego Turnieju Matematycznego w
Choroszczy w roku szkolnym 2012/2013
zakwalifikowali się:
z kl. VI: Krzysztof Miastkowski – I miejsce,
z kl. V: Zuzanna Jabłońska – II miejsce,
z kl. IV: Bartek Miastkowski – III miejsce,
z kl. III: Dawid Ostrowski za zajęcie IV
miejsca,
oraz Mateusz Sawicki kl. VI, Łukasz
Miastkowski kl. VI, Izabela Sawicka kl. V,
Karol Łapiński kl. V, Krzysztof Sadowski kl.
IV, Michał Miastkowski kl. IV, Gabriela
Romańczuk kl. III, Karol Dąbrowski kl. III.
Życzymy im powodzenia i jeszcze
większych sukcesów w matematyce.

EDUKACJA

Szkolny Turniej Matematyczny
„Krzyżak” w SP Złotoria

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
Joanna Czarnecka

Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej w Złotorii

Justyna Grodzka z klasy III d została laureatką Wojewódzkiego Konkursu
Geograficznego, nauczyciel przygotowujący: pani Barbara Joka;

Paulina Wrona z klasy III b otrzymała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego, nauczyciel przygotowujący: pani Karolina Czarniecka;

Justyna Grodzka z klasy III d została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
nauczyciel przygotowujący: pani Ewa Zalewska;

Zuzanna Kozłowska z klasy 2a uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka
Niemieckiego, nauczyciel przygotowujący: pan Krzysztof Kozłowski;
Serdecznie gratulujemy laureatkom i życzymy dalszych sukcesów.
Ewa Zalewska
zdjęcia Karolina Czarniecka

W dniu 21 marca tradycyjnie, jak co roku
w szkole podstawowej w Złotorii
obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny,
czyli pożegnanie zimy.
W tym dniu zaplanowany był pokaz
marzann wykonanych przez uczniów i
wiosennych plakatów namalowanych
przez dzieci. W dalszej kolejności były
zawody sportowe które przygotował pan
Paweł Hermanowski nauczyciel wychowania fizycznego.
Na koniec wszyscy udaliśmy się na boisko
szkolne w celu pożegnania zimy poprzez
spalenie marzann. Podczas palenia
marzann wykrzykiwaliśmy hasła związane z tym obrzędem. Po zakończeniu
imprezy wszyscy zadowoleni odjechali do
domów.
Hermanowski Paweł

Kiermasz
Wielkanocny
24 marca Szkoła Podstawowa w Złotorii
po raz kolejny zorganizowała Kiermasz
Wielkanocny przy parafialnym kościele
św. Józefa. Było to wspólne przedsięwzięcie nauczycieli, rodziców i uczniów
naszej szkoły. Wszyscy z zaangażowaniem
przygotowywaliśmy palmy i inne ozdoby
wielkanocne. Pieniądze zebrane podczas
tej akcji przeznaczymy na najpilniejsze
potrzeby naszej szkoły. Dziękujemy
wszystkim mieszkańcom Złotorii za hojność i otwarte serce. Z okazji Uroczystości
Paschalnych nasi uczniowie przygotowali
montaż słowno-muzyczny o krzyżu –
znaku wielkiej miłości i naszego zbawienia. Mieszkańcy naszej parafii, rodzice,
dziadkowie i krewni z wielkim wzruszeniem i łzą w oku wysłuchali aklamacji i
pieśni w yśpiewanych ustami najmłodszych.
Z okazji niedawno obchodzonych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego życzymy
wszystkim mieszkańcom Gminy
Choroszcz wielu łask Bożych, wiary i
miłości w sercach płynącej od Chrystusa,
który odniósł zwycięstwo nad śmiercią.
Obudźmy się wszyscy do nowego życia.
Dyrekcja, Nauczyciele
i Uczniowie SP w Złotorii

„Siebie nie truje i Ziemię ratuję !”
W marcu w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Choroszczy odbył się konkurs „Siebie nie
truje i Ziemię ratuję!” w ramach akcji „Segregacja odpadów alternatywą dla uzależnień”.
W konkursie wzięło udział 43 uczniów z klas I,II,II. Laureatami konkursu zostali: Elwira
Piątkowska, Magdalena Sokół, Kamil Zacharenko, Marta Półkośnik i Julia Polak.
Celem konkursu było rozbudzenie wśród młodzieży odpowiedzialności za stan
środowiska i w konsekwencji własne zdrowie oraz ukazywanie alternatywnych
sposobów spędzania czasu wolnego. Najciekawsze hasła proekologiczne:
„ Pokaż kulturę i dbaj o naturę . Góra śmieci świat nam szpeci” – Julia Polak II e
„Przyroda bezpieczna pozostanie wieczna. Działając lokalnie myśl globalnie” – Elwira
Piątkowska II e
„Kosz nie wróg człowieka, zawsze na ciebie czeka” – Anna Olszewska II d
Nagrody zwycięzcom w konkursie w ramach współpracy ufundował Urząd Miejski w
Choroszczy.
Anna Kozłowska
Karolina Czarniecka
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Zdrowe bicie serca
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W środę 17 kwietnia został ogłoszony przetarg na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Choroszcz.
Przetarg ma wyłonić usługodawcę na II połowę 2013 roku i na
cały 2014 rok. Zainteresowane podmioty gospodarcze mogą
składać oferty do Urzędu Miejskiego do wtorku 28 maja 2013 r.
do 12:30. Oprócz warunków określonych w pakiecie uchwał
przyjętych w 2012 i 2013 w przetargu znajdują się liczne
mechanizmy, które – jak zapewnia choroszczański magistrat mają pomóc w prawidłowym działaniu systemu.

Wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko
chorób serca, w tym zawału mięśnia
sercowego, udaru mózgu i niewydolności
nerek. Wysokie ciśnienie krwi sprawia, że
mięsień sercowy pracuje ciężej niż
powinien, co prowadzi do jego osłabienia. Ryzyko wystąpienia powikłań rośnie
w obecności innych czynników ryzyka: cukrzycy, zaburzeń gospodarki lipidowej
i niezdrowego stylu życia (nadwaga, otyłość, niezdrowa dieta, palenie papierosów,
spożycie alkoholu, brak aktywności fizycznej).
Badania epidemiologiczne są wysoce alarmujące: blisko co trzeci Polak ma
nieprawidłowe ciśnienie krwi. Tylko 30-50% osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze
zdaje sobie sprawę z zagrożenia, prawie połowa chorujących nie leczy nadciśnienia lub
leczy nieskutecznie. Tylko niewielka część chorych prawidłowo kontroluje ciśnienie krwi.

Przedsiębiorstwo, które wygra przetarg oprócz terminowej
realizacji usług objętych niniejszą umową będzie zobowiązane
m.in. do uprzątania terenu wokół odbieranych pojemników z
odpadami komunalnymi czy ponoszenia kosztów związanych z
usunięciem rozerwanych worków jak również uporządkowania
terenu. Odpady mają być ewidencjonowane, a w przypadku
zaistnienia wydarzeń wpływających na prawidłowe wykonywani
usługi firma ma obowiązek powiadomić o tym Urząd Miejski.
Podobnie przedsiębiorstwo ma postąpić, gdyby jego pracownicy
zauważyli, że są zamieszkałe nieruchomości nie ujęte w bazie
danych, na których powstają odpady komunalne.
Zwycięzca przetargu ma osiągnąć poziom recyklingu papieru,
metalu, tworzyw sztucznych i szkła rzędu 13% w roku 2013 oraz
15% w roku 2014. Odpady inne niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe w roku 2013 mają być przygotowane do
ponownego użycia na poziomie 38% a w roku 2014 40%. Jednym z
trudniejszych kryteriów jest wymóg ograniczenia do poziomu 48%
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w latach 2013 – 2014 w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.
Zostały również przewidziane m. in. kary umowne w następujących
przypadkach i w następującej wysokości:
1) za odbieranie odpadów komunalnych w terminie
innym niż ustalonym w harmonogramie w wysokości
2000 zł za każdy dzień zwłoki,
2) za pominięcie nieruchomości w odbiorze w wysokości
200 zł za każdą pominiętą nieruchomość,
3) za każdy przypadek nieuprzątnięcia odpadów z miejsc

ZWIASTUNY NADCIŚNIENIA:
bóle głowy, szumy w uszach, zawroty, duszność, pogorszenie widzenia, pogorszenie
tolerancji wysiłku, nadmierne pobudzenie lub zmęczenie, senność
NASTĘPSTWA NIELECZONEGO NADCIŚNIENIA:
choroba wieńcowa, niewydolność serca, miażdżyca, niewydolność nerek, retinopatia,
tętniaki,
JAK DOBRZE WYKONAĆ POMIAR CIŚNIENIA?
- odpocząć 5-10 minut
- odczekać 1 godzinę po posiłku
- odczekać 30 minut po wypaleniu papierosa
- pomiar zawsze robić o tej samej porze
- pomiar wykonywać przed wzięciem leków
- mierzyć zawsze na lewej ręce
- podczas pomiaru ręka powinna być oparta na stole
- pomiar należy wykonywać zgodnie z instrukcją dołączoną do aparatu
PAMIĘTAJ!
Leczenie nadciśnienia istotnie wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia:
- udaru mózgu
- zawału serca
- niewydolności krążenia
- niewydolności nerek
LECZENIE NADCIŚNIENIA:
- farmakologiczne: stałe i systematyczne przyjmowanie leków
- niefarmakologiczne: regularne pomiary ciśnienia RR, unikanie stresu, systematyczny
umiarkowany wysiłek fizyczny, zaprzestanie palenia, unikanie alkoholu, zmniejszenie
masy ciała,
- racjonalne odżywianie, ograniczenie spożycia soli kuchennej,
- uzupełnianie diety o potas (banany, pomidory, ziemniaki) i magnez (kakao, czekolada)
DOBRE ODŻYWIANIE:
UNIKAMY:
słodyczy, pełnego mleka, tłustych mięs i wędlin, wędzonych ryb, żywności konserwowej,
koncentratów, sera, słonych paluszków, chipsów i orzechów solonych.
OGRANICZAMY:
spożycie soli kuchennej – maksymalnie do pół łyżeczki dziennie na osobę do wszystkich
potraw dziennie
WYBIERAMY:
ryby, owoce, warzywa, chude mięso i wędliny, niskotłuszczowe mleko i jego przetwory,
tłuszcze roślinne (poza tłuszczami typu trans) , soki owocowe niskosłodzone lub
niesłodzone, wodę mineralną niegazowaną.
Kampanii informacyjnej patronują m.in.: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Polskie
Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej i Urząd Miejski w Choroszczy – więcej informacji pod
numerem telefonu 85 7122224.
Witold Wróblewski

Policja udaremniła w Złotorii
rekordowy przemyt marihuany
Policjanci z Białegostoku, podczas kontroli fiata jadącego krajową „ósemką”, znaleźli w
samochodzie blisko 5,5 kg marihuany. Środki odurzające, na trop których trafił
policyjny pies, ukryte były w podwójnej podłodze pojazdu. Szacunkowa wartość
narkotyków przewożonych przez 34-letniego białostoczanina to ponad 160 tysięcy
złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w
areszcie. To rekordowa ilość konopi przejęta w tym roku przez podlaskich policjantów.
W sobotę 30 marca 2012 rano policjanci białostockiej drogówki patrolowali drogę
krajową nr 8. Około 9.00 w rejonie Złotorii zatrzymali do kontroli przejeżdżającego
tamtędy fiata na angielskich numerach rejestracyjnych. Okazało się, że za kierownicą
samochodu siedział 34-letni białostoczanin, który w przeszłości karany był za przemyt
narkotyków. Mężczyzna podczas rozmowy z mundurowymi zachowywał się podejrzanie i
był bardzo zdenerwowany. To wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. W związku z tym
na miejsce skierowany został pełniący nieopodal służbę przewodnik z policyjnym psem
przeszkolonym do wyszukiwania zapachów narkotyków. Podczas sprawdzania multipli
zwierzę szybko zasygnalizowało, że znalazło coś w okolicy podłogi pojazdu. W trakcie
dokładnej kontroli okazało się, że w jej podwójnym dnie ukrytych było 21 szczelnie
zapakowanych paczek, w których było łącznie blisko 5,5 kilograma marihuany.
Szacunkowa wartość zabezpieczonych konopi to ponad 160 tysięcy złotych. Z takiej ilości
narkotyku mogłoby powstać od około 5,5 do prawie 18 tysięcy porcji handlowych, które
najprawdopodobniej trafiłyby do podlaskich szkół, pubów, dyskotek i lokali
rozrywkowych. To rekordowa ilość konopi przejęta w tym roku przez podlaskich
policjantów.
34-latek usłyszał już zarzuty posiadania i usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznych
ilości narkotyków. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy
miesiące. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie środków
odurzających zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności, zaś za handel takimi
substancjami grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast w przypadku obrotu
znacznymi ilościami narkotyków sprawca może spędzić w więzieniu nawet 12 lat.
oprac. red, źródło informacji –www.podlaska.policja.gov.pl
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- to hasło, jakie rokowi 2013 nadała
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia.
W ramach profilaktyki nadciśnienia
tętniczego gmina Choroszcz zaprasza na
tegoroczne badania ciśnienia tętniczego
podczas największych plenerowych
imprez kulturalnych: XXIV Jarmarku
Dominikańskiego w Choroszczy 4
sierpnia i XIV Międzynarodowego Dnia
Ogórka w Kruszewie 1 września.

Przypomnijmy: prawidłowe ciśnienie krwi to 120/80 mmHg.
Nadciśnienie tętnicze to wartość powyżej 139/89 mmHg.

www.gazeta.choroszcz.pl

Liczba stałych mieszkańców gminy
Choroszcz na dzień 30 marca 2013 r.:

14 037
W Choroszczy mieszka 5609 osób.
Najludniejsze wsie to:
Klepacze - 1549 mieszkańców,
Złotoria - 892 mieszkańców
i Krupniki - 662 mieszkańców.
Najmniej osób mieszka we wsiach:
Turczyn - 20 mieszkańców,
Rogowo Kolonia - 49 mieszkańców
i Rogowo Majątek - 53 mieszkańców.
(Dane na podst. Załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dot. postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-nalnych z
nieruchomości, na których za-mieszkują
mieszkańcy z terenu gminy Choroszcz)
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
i doradca Kazimierz Bochenko zapraszają
rolników do wypełniania wniosków
o płatności bezpośrednie i płatności rolnośrodowiskowe.
Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29
(gmach M-GCK, I piętro, wejście od strony
placu zabaw)
tel. 85 7193011, kom. 536603419
Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek
8:00 - 16:00
środa
8:00 - 16:00
Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny
w celu uzgodnienia terminu wypełnienia
wniosku.

ich gromadzenia, które nie zostały umieszczone w
pojemnikach w wyniku ich przepełnienia w wysokości
200 zł,
4)
za niedopełnienie obowiązku obsługi punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 5000 zł za
każdy przypadek braku obsługi w dniu przewidzianym
w harmonogramie,
5) za pozostawienie odpadów w PSZOK po zakończonym
odbiorze w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki,
6) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu projektu
harmonogramu w wysokości 500 zł za każdy dzień
zwłoki,
7) za niedostarczenie właścicielom nieruchomości
informacji o odpadach przyporządkowanych do
poszczególnych frakcji oraz informacji, których
odpadów w nich gromadzić nie wolno w wysokości
5000 zł; za równoznaczne z niedostarczeniem
informacji uważa się sytuację, w której spośród 50
wybranych przez Zamawiającego właścicieli
nieruchomości więcej niż 25 osób oświadczyło, iż
takich informacji od Wykonawcy nie otrzymało,
8) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez jedną ze
stron wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca – w wysokości 15 % wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w umowie,
9) za nieosiągnięcie lub przekroczenie wymaganych
poziomów wymienionych wyżej.
Pełną informację o przetargu można znaleźć na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy umchoroszcz.pbip.pl w zakładce "Przetargi".
Czy warunki, jakie zaproponowała gmina, pozwolą na sprawne
funkcjonowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych czy też wystraszą potencjalnych usługodawców?
Dziś trudno o tym wyrokować. Najlepszą weryfikację przyniesie
rozstrzygnięcie przetargu i uruchomienie systemu, a na to musimy
jeszcze trochę poczekać.
WJC

Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie
segregować odpady
Jak dowiedziała się „Gazeta w Choroszczy”
Spółdzielnia Mieszkaniowa LokatorskoWłasnościowa w Choroszczy
zadeklarowała selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych od 1 lipca br.
Nasze czasopismo pisze o tym jako
pierwsze. Pan Janusz Czyburko Prezes
Spółdzielni w rozmowie z „Gazetą…”
poinformował, że Spółdzielnia złożyła nie
jedną, a 24 deklaracje. Wszystko po to, aby
mieszkańcy każdego z bloków nie musieli
ponosić odpowiedzialności za ewentualny
brak selektywnej zbiórki przez osoby z
sąsiedztwa. Oczywiście nie jest to
zdaniem władz S M L-W rozwiązanie
idealne, a zagrożenie podrzucaniem
śmieci do pojemników dla spółdzielców
jest traktowane bardzo poważnie.
Spółdzielnia wielokrotnie monitowała do
U r zę d u M i e j s k i e go z w n i o s ka m i o
uczynienie zmian mniej dotkliwymi dla
spółdzielców. Część wniosków została
przychylnie rozpatrzona i poparta przez
radnych – zwiększono limity dla różnych
frakcji opadów trafiających do pojemników
na zmieszane śmieci a także gmina
zadeklarowała, że dostarczy pojemniki do

Trwa rekrutacja do
SP w Choroszczy

KOMUNIKAT

Park Pałacowy
posprzątamy
za rok
Uwaga miłośnicy Parku Choroskiego przy
Muzeum Wnętrz Pałacowych! Tegoroczna
akcja porządkowania parkowej perły
Podlasia i dumy Choroszczy, która miała
się odbyć 15 kwietnia, została odwołana z
powodu warunków atmosferycznych. Jak,
udało się dowiedzieć „Gazecie w
C h o ro szc zy ”, M u ze u m wszyst k i c h
wolontariuszy zainteresowanych
sprzątaniem parku zaprasza w przyszłym
roku – szczegóły i termin zostaną podane
w przyszłości. Oby wiosna tym razem nie
zawiodła!
Red.

Wejdź na naszą stronę
internetową:

gazeta.choroszcz.pl

- znajdziesz tam
najświeższe informacje,
obszerne fotorelacje
i wiele przydatnych linków

nieruchomości objętych systemem. W
p i ąte k 1 9 k w i et n i a o go s p o d a rc e
odpadami z terenu SML-W odbyła się
także debata radnych z udziałem
mieszkańców i Zastępcy Burmistrza.
Spotkanie odbyło się na wniosek Zarządu
Osiedla nr 1 i klubu radnych „Ponad
podziałami”. Trudno powiedzieć, by
spółdzielcy byli niedoinformowani –
tematyka tzw. „rewolucji śmieciowej” już
piąty miesiąc jest na naszych nagłówkach,
w numerze styczniowym wydaliśmy
obszerną informację o przyjętych przez
radnych zmianach, a na naszej stronie
można cały czas pobrać deklarację i
informator. Niemniej spotkanie jako takie
jest wartością samoistną i warto docenić
fakt, że poprzez rozmowę reprezentantów
społeczności z obywatelami została
wzmocniona demokracja.
Wszystkich, którym zależy na szybkiej i
pełnej informacji zachęcamy do lektury
„Gazety w Choroszczy” – tak wersji
internetowej, jak i wydań papierowych. Z
„Gazetą w Choroszczy” dowiesz się, jak
przeżyć „rewolucję śmieciową”!
WJC

KOMUNIKAT

Spotkanie
informacyjne
dotyczące
nowego systemu
gospodarowania
odpadami
30.04.13
Urząd Miejski w Choroszczy zaprasza
mieszkańców gminy Choroszcz na
spotkanie informacyjne dotyczące
nowego systemu gospodarowania
odpadami wchodzącego w życie 1 lipca
2013 r.

Uprzejmie informujemy, że
do 30 kwietnia 2013 r. trwa
rekrutacja do Szkoły
Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy.
Szczegóły i aktualne
informacje znajdziecie
Państwo na szkolnej stronie
internetowej:
www.sp.choroszcz.pl.
SP Choroszcz

Spotkanie odbędzie się we wtorek 30
kwietnia 2013 r. o godzinie 17:00 w
remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Choroszczy (ul. Dominikańska 22). Na
spotkaniu mieszkańcy będą mogli
uzyskać wszelkie informacje dotyczące
gospodarowania odpadami na terenie
gminy Choroszcz.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
Urząd Miejski w Choroszczy
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Przewodnik po uchwałach przyjętych na XVI sesji

Uchwały nr X V I/155/2013 i nr
XVI/156/2013 – zmiany w pakiecie
uchwał związanych z tzw. „rewolucją
śmieciową”
Dookreślono, że w przypadku
selekty wnej zbiórki odpadów, w
osobnym pojemniku powinien być
składowany popiół. Jednym z
najważniejszych zapisów jest przejęcie
przez gminę obowiązku wyposażenia
n i e r u c h o m o ś c i za m i e s z ka ł yc h w
pojemniki przeznaczone do
gromadzenia odpadów komunalnych.
D r u ga u c h wa ł a d o t yc zy z m i a n w
u c h w a l o ny m w l i s t o p a d z i e 2 0 1 2
Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Choroszcz.
Najważniejszą ze zmian jest zapis
mówiący, że w żółtym pojemniku będą
g ro m a d zo n e t w o r z y wa s z t u c z n e ,
o p a kowa n i a w i e l o m ate r i a ł owe ,
makulatura i papier, sam pojemnik będzie
większy niż zakładały to wcześniejsze
regulacje – jego minimalna pojemność
zakładana jest na 110 litrów. Tym samym
nie będzie osobnego pojemnika w kolorze
niebieskim na makulaturę. Zwiększono
do 0,5 kg ilość metali, jakie można
wrzucać do pojemnika na odpady
zmieszane w przypadku selektywnej
zbiórki. Dla mieszkańców SMW-L ważny
jest zapis o podwojeniu limitu
dopuszczalnych odpadów – ma to ułatwić
spełnienie wymogów selektywnej
zbiórki, a tym samym pozwolić na
korzystanie przez Spółdzielnię ze
wszystkich przewidzianych przez radnych
zniżek.
Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni
o d d n i a o g ł o s ze n i a w D z i e n n i k u
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Uchwały nr X V I/157/2013 i nr
XVI/158/2013: podwyżki opłat za wodę i
odprowadzanie ścieków
Na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej,
Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy –
spółka z o.o. przyjęto nowe taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla
odbiorców na terenie Gminy Choroszcz
podłączonych do sieci wodociągowej
Zakładu Energetyki Cieplnej,
Wodociągówi Kanalizacji w Choroszczy –
spółka z o.o. w wysokości:opłata netto
3,05 zł/m3; opłata brutto 3,29 zł/m3. To
wzrost o 5 gr za m3.
Nowe taryfy za zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla odbiorców na terenie Gminy
C h o ro szc z p o d ł ą c zo nyc h d o s i e c i
kanalizacyjnej, będącej w posiadaniu
Zakładu Energetyki Cieplnej,
Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy –
spółka z o.o. w wysokości: opłata netto
4,30 zł/m3; opłata brutto 4,64 zł/m3. Tym
samym cena m3 wzrosła o 14 gr brutto.
Podwyżki Zakład Energetyki Cieplnej,
Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy
uzasadniał wzrostem cen energii
wykorzystywanej do świadczonych usług
oraz szeroko zakrojonym planem
inwestycyjnym.
Na ul. K. Baczyńskiego i na odcinkach al.
Niepodległości w Choroszczy a ponadto
w Porosłach ruszy budowa kanalizacji.
Koszt przedsięwzięcia w Porosłach to 1,1
m l n z ł . Ta o c z e k i w a n a p r z e z
mieszkańców inwestycja pozwoli na
przyłączenie do sieci kanalizacyjnej w
przyszłości terenów sąsiadujących z
Porosłami miejscowości: Krupnik,
Kolonii Porosły i Łysek.
O budowę kanalizacji, a tym samym o
docelowe utwardzenie nawierzchni
wnioskowali na sesji mieszkańcy domów
jednorodzinnych przy ulicach 3-go Maja,
Chabrowej i Rumiankowej. Wniosek
umotywowany był m.in. bardzo złym
stanem trzech ulic.

Mieszkańców gminy korzystający z usług
Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie
również spotkały podwyżki –opłata za
wodę od 1 kwietnia br. wynosi netto 2,17
zł/m3 – tj. brutto 2,34 zł/m3 (wzrost o 7
gr). Natomiast opłata za zbiorowe
odprowadzanie ścieków to netto 3,74
zł/m3 – brutto 4,04 zł/m3(wzrost o 3 gr).
Taryfy Zakładu Energetyki Cieplnej,
Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy
obowiązują od 1 maja 2013 roku do 30
kwietnia 2014 roku, a Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tykocinie od 1 kwietnia 2013 roku do
31 marca 2014 roku.
Uchwała nr XVI/159/2013 w sprawie
zmian w budżecie na 2013 rok
Budżet po dokonanych zmianach zakłada
dochody w wysokości 37 264 106 zł, w tym
dochody bieżące – 29 964 989 zł i dochody
majątkowe – 7 299 117 zł. Plan wydatków
opiewa na kwotę 37 265 171 zł. W jej skład
wchodzą wydatki bieżące – 28 554 417 zł i
wydatki majątkowe – 8 710 754 zł.
J e d n ą z w a ż n i e j s z yc h z m i a n j e s t
zwiększenie wolnych środków o 341 123 zł
i przeznaczenie ich m.in. na: realizację
projektu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej „Lepiej w grupie niż w
chałupie” (87 313 zł); projekt
kładki/promu na rzece Supraśl (6 150 zł);
przebudowę dróg w Klepaczach (37 625
zł); dokumentację na drogę w
Ruszczanach (2 904 zł); dokumentację na
drogę w Kościukach (3 148 zł),
komunikację zbiorową (185 000 zł) i
oświetlenie uliczne (3 983 zł).
Środki na oświetlenie uliczne w wysokości
28 858 zł znalazły się także w planie
wydatków.
Warto dodać, że w sprawie zapewnienia
na drodze do Orlika odpowiedniego
oświetlenia wnioskował na sesji Wojciech
Błaszko jako Prezes Miejsko-Gminnego
Klubu Sportowego „Narew” Choroszcz.
Wniosek został umotywowany prośbami
rodziców dzieci uczęszczających na Orlik
na zajęcia klubowe oraz decyzją członków
M-GKS „Narew” Choroszcz z ostatniego
posiedzenia.
Uchwała nr XVI/160/2013 jest ważna dla
funkcjonowania funduszu sołeckiego w
2014 – radni wyrazili zgodę na
wyodrębnienie środków funduszu
sołeckiego w budżecie gminy na rok
przyszły.
Uchwała nr XVI/161/2013 – Gmina
Choroszcz zobowiązała się udzielić
Powiatowi Białostockiemu pomocy
rzeczowej w roku 2013 w zakresie
zimowego utrzymania dróg powiatowych
na terenie Gminy Choroszcz do kwoty 156
000 zł.
Uchwała nr XVI/162/2013 – Gmina
Choroszcz zobowiązała się udzielić
pomocy finansowej Powiatowi
Białostockiemu na modernizację operatu
ewidencji gruntów i budynków oraz
opracowanie mapy zasadniczej dla
obrębów Barszczewo i Oliszki do kwoty 20
000 zł.
Uchwała nr XVI/163/2013 zd e c yd o wa n o, że c h o ro szc za ń s k i
samorząd przyjmie dotację z
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w kwocie do 977842,95 zł z
przeznaczeniem na zrealizowane na
terenie Gminy Choroszcz w latach: 2008,
2 0 0 9 i 2 0 1 2 ro ku i n i e roz l i c zo n e
przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej na
obszarze Stowarzyszenia Gmin Górnej
N a r w i ” re a l i zo wa n e g o w ra m a c h
Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2007-2013. Oś
priorytetowa I X, Działanie 9.3
„Te r m o m o d e r n i z a c j a o b i e k t ó w
użyteczności publicznej”. Przypomnijmy,
że w ramach programu zostało wykonane
docieplenie budynku choroszczańskiego
przedszkola.
Uchwała nr X V I/164/2013 – z
aglomeracji Białystok (wyznaczonej
Rozporządzeniem Nr 5/06 Wojewody
Podlaskiego z dnia 29 września 2006r. w
sprawie w yznaczenia aglomeracji
Białystok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z
2006 r., Nr 244, poz. 2383)) wskutek

BIURO RACHUNKOWE

uchwały wystąpiły Jeroniki, Krupniki,
Łyski, Sienkiewicze i Porosły Kolonia. Jak
podkreślali przedstawiciele magistratu,
zmiana nie utrudni budowy systemu
kanalizacji na wskazanych terenach. Co
ważne, o wystąpienie wsi z aglomeracji
apelował białostocki magistrat.
Uchwała nr XVI/165/2013 określa tryb i
szczegółowe kryteria oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
O projekcie, z którym małe społeczności
wiązały duże nadzieje, pisaliśmy w
ostatnim numerze „Gazety w Choroszczy”.
Radni przyjęli uchwałę w
zaproponowanym pod obrady projekcie.
Przypomnijmy, że dzięki temu prawu
lokalnemu gmina będzie mogła
realizować ważne dla poprawy standardu
życia inwestycje, które zainicjują
b e z p o ś r e d n i o s a m i m i e s z ka ń c y i
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WWW.AUTOWESELA.PL

Oferuje prowadzenie:

a podatkowych ksiąg rachunkowych
PIT a
podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
rejestrów VAT
ZUS a
a kadry, ZUS
a wypełnianie rocznych zeznań podatkowych PIT
T
VA a rozliczenia podatkowe rolników
Biuro: Białystok, ul. Transportowa 3 lok. 63, godz. 8:00-16:00
tel. 85 676 42 42, kom. 608 021 785
Dom: Choroszcz, ul. Pieściuka 8, po godz. 17:00 – wcześniej kontakt
telefoniczny: 85 719 17 17, kom. 608 021 785

REKLAMA
PATRONATY MEDIALNE „GAZETY w CHOROSZCZY

Gazyfikacja Choroszczy
i okolic coraz bliżej
„Gazeta w Choroszczy” jesienią 2011 roku patronowała zakrojonej na szeroką skalę
akcję deklarowania właścicieli posesji o woli przyłączenia się do sieci Mazowieckiej
Spółki Gazowej. Inicjatorami akcji byli: radny i przewodniczący zarządu osiedla nr II Piotr
Tymiński oraz p. Anna Turoń, w prace bardzo zaangażowani byli m.in.: radni - Tomasz
Kraśnicki i Janusz Sidorowicz oraz przewodniczący zarządu osiedla nr III Zbigniew
Andruszkiewicz. W zbieraniu deklaracji pomogło też wielu wolontariuszy, zbiórkę
wspomógł także Urząd Miejski - deklaracje można było składać do MSG za
pośrednictwem Kierownika Romana Kuźmickiego oraz poprzez sekretariat. W sumie
zebrano ponad 450 deklaracji i nastąpił długi czas ciszy ze strony spółki gazowej.

Tej wiosny udało się naszej redakcji skontaktować z p. Emilią Tomalską, rzeczniczką
prasową przedsiębiorstwa. Pani Emilia - zapytana o to, czy zakład zapomniał o
gazyfikacji Choroszczy - jednoznacznie stwierdziła, że „należy zdementować opinie
Lincoln Excalibur (w stylu retro) 8 osobowy jakoby budowa sieci w Choroszczy i okolicach została odłożona na półkę”.
Lincoln Town Car – 8 osobowy
Lincoln Town Car - 6 osobowy
Co więcej, jeżeli MSG uzyska unijną dotację, to realizacja części inwestycji mogłaby
Mercedes (przedłużony wersja 7 osobowa) ruszyć już w 2014 roku. W pierwszym rzędzie sieć może powstać w Choroszczy i w
660 760 685
pobliskich miejscowościach: wsi Dzikie i w Kolonii Porosły, spodziewana jest również
wojtekredek@interia.pl
gazyfikacja Krupnik i Porosłów, a w dalszej kolejności następnych miejscowości, jeżeli
Dekoracje auta gra s
będzie wystarczająco dużo chętnych.
Więcej na stronie www.autowesela.pl
Janusz Czyburko Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w
Choroszczy nie ukrywa, że w przypadku pojawienia się możliwości przyłączenia bloków
zadeklarują, że poniosą przynajmniej 20%
do sieci gazowej, SML-W skorzysta z tej oferty „skoku cywilizacyjnego”, bo leży to w
łącznych kosztów przedsięwzięcia.
interesie mieszkańców.
Sposób oceny wniosków wskazuje, że
preferowane będą nieduże inwestycje
Warto podkreślić, że przedsiębiorstwo budujące sieć gazową kieruje się własnym
oraz te, które będą finansowane w
interesem ekonomicznym. Samorząd nie może wpływać na termin inwestycji ani na jej
znacznym stopniu przez inicjatorów.
przebieg, dlatego ważne jest działanie zainteresowanych mieszkańców i ich
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14
zorganizowanie w komitety zbierające deklaracje czy zapraszające przedstawicieli MSG
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
na spotkania informacyjne.
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wnioski o realizację inwestycji w
Radny Piotr Tymiński wraz z lokalnym komitetem i przy wsparciu medialnym naszej
przyszłym roku będzie można składać do
redakcji zabiega, o to, by takie spotkanie wydarzyło się w Choroszczy w najbliższych
końca czerwca 2013.
miesiącach, zanim MSG wystąpi z prośbą o złożenie ostatecznych, wiążących deklaracji.
O terminie spotkania będziemy informować na naszych łamach internetowych Uchwała nr X V I/166/2013 – radni
gazeta.choroszcz.pl - i w następnych numerach „Gazety w Choroszczy”.
przyjęli program opieki nad zwierzętami
Red.
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Choroszcz w 2013 roku. Program będzie
realizowany ze środków z tegorocznego
budżetu. Gmina sfinansuje: odławianie
bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich
w schronisku; wykonanie sterylizacji i
kastracji i zwierząt w schronisku;
dokarmianie kotów wolno żyjących;
za p e w n i e n i e c a ł o d o b o we j o p i e k i
weterynaryjnej dla zwierząt rannych lub
odebranych w wyniku działań
uprawnionych służb i instytucji, a
wynikających z realizowania przepisów o
ochronie zwierząt; przekazywanie
zwierząt gospodarskich pod tymczasową
opiekę właścicielowi gospodarstwa
rolnego położonego we wsi Oliszki 30 i
prowadzenie działań edukacyjnych wśród
mieszkańców gminy.

ZAPEWNIAMY ATRAKCYJNE CENY
TEL: 660 760 685

Radni rozpatrzyli także skargi osób
fizycznych na działalność Burmistrza
Choroszczy. Za częściową zasadną uznali
skargę dotyczącą realizacji likwidacji
zagrożenia w postaci starej lipy rosnącej
przy drodze w Jeronikach. Magistrat nie
informował pisemnie na czas osoby
wnioskującej o poczynaniach mających
zapewnić wycinkę drzewa. Natomiast za
niezasadne radni uznali trzy skargi na
d z i a ł a n i a B u r m i s t r z a C h o r o s zc z y
dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół
w latach 2011-2012. Wśród wniosków,
jakie zgłaszano na sesji, warto
przypomnieć apel Koła Wędkarskiego
„Amur ” o odmulenie Kominowego
Bajora.

REKLAMA

Remont w Białymstoku
- zmiany tras BKM i utrudnienia
w ruchu drogowym
Uwaga pasażerowie Białostockiej Komunikacji Miejskiej – od soboty 13 kwietnia z
powodu przebudowy skrzyżowania ul. H. Sinkiewicza i al. J. Piłsudskiego w
Białymstoku nastąpiła zmiana rozkładu blisko połowy linii.
Zmiana dotyczy linii 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19,20, 28, 102, 104, 111 oraz 3N i
5N. Szczegóły plan znajdziesz na stronie: http://www.komunikacja.bialystok.pl. Trasa
103 nie zmieniła się.

Teksty uchwał, jakie przyjęła Rada
Miejska, dostępne są na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Choroszczy: http://umchoroszcz.pbip.pl.
WJC

Pozwól tysiącom czytelników poznać Twoją firmę
- kup reklamę w „Gazecie w Choroszczy”.
Tej wiosny trwa promocja na pakiety reklamowe.
Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji:
tel./fax 85 7191431, e-mail: gazeta@choroszcz.pl

REKLAMA

Radni na marcowej sesji przyjęli wiele
ważnych dla lokalnej społeczności
uchwał. Dokonali zmian w pakiecie
uchwał związanych z tzw. „rewolucją
śmieciową” – gmina zapewni pojemniki
na odpady, a mieszkańcy nie będą za nie
dodatkowo płacili. Pojawi się też
pojemnik na popiół, nie będzie
natomiast osobnego pojemnika na
makulaturę. Klienci Zakładu Energetyki
Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w
Choroszczy – spółka z o.o. zapłacą od 1
maja 5 gr więcej za dostarczoną wodę i
14 gr więcej za odprowadzone ścieki.
ZECWiK sp. z o.o. zbuduje w Porosłach
kanalizację sanitarną. Rada Miejska
prawie jednogłośnie przyjęła uchwałę
dotyczącą inicjatyw lokalnych, która
może istotnie zmienić szybkość budowy
infrastruktury w małych wspólnotach
m i e s z k a ń c ó w z a i n t e r e s o w a ny c h
s z y b s z y m r o z w o j e m i
współfinansowaniem inwestycji. Poniżej
zamieszczamy przewodnik po uchwałach
przyjętych na XVI sesji Rady Miejskiej w
Choroszczy 26 marca 2013 r.:

Jak podaje białostocki magistrat do końca roku odcinek alei Piłsudskiego od ulicy
Malmeda do Ronda A. Lussy oraz odcinek ulicy H. Sienkiewicza od alei Piłsudskiego do
ulicy Warszawskiej będzie całkowicie niedostępny dla samochodów. Z tego fragmentu
mogą korzystać tylko autobusy Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Całkowicie
wyłączona z ruchu jest ulica H. Sienkiewicza na odcinku od ulicy Dr. I. Białówny do alei
Piłsudskiego oraz ulica A. Mickiewicza na odcinku od ulicy Elektrycznej do Ronda A.
Lussy. Pojazdy poruszające się na Rondzie A. Lussy nie mają możliwości zjazdu w ulicę
A. Mickiewicza.
Dla wszystkich, którzy poruszają się własnym autem po centrum Białegostoku
tamtejszy Urząd Miejski przygotował ulotkę informacyjną z zastępczymi trasami –
wystarczy wejść na stronę http://www.bialystok.pl pobrać i… nie wjeżdżać koparce
pod łyżkę. Życzy kierowcom szerokiej drogi i mocnych nerwów!
Red.
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Wielkie sprzątanie w Dzikich, Kolonii Dzikie i w Żółtkach

W sobotę 27 kwietnia mieszkańcy trzech miejscowości: wsi Dzikie, Kolonii Dzikie oraz Żółtek od 9:00 wspólnie
sprzątali lasy, pobocza dróg i tereny nad rzeką Supraśl. Podczas wielkiego sprzątania wsi kilkudziesięciu
uczestników w kilka godzin zebrało na obrzeżach miejscowości ogromną ilość odpadów. Dodajmy, że pierwsza
tego typu wiosenna akcja w miejscowościach odbyła się w 2007 r. z inicjatywy Adama Mikutowicza, Radnego
Rady Miejskiej w Choroszczy, w działanie zaangażowani są także sołtysi: Jacek Jaroszewicz i Jarosław Kozłowski.
Akcję wspiera logistycznie Urząd Miejski. Pan Adam Mikutowicz i wolontariusze zgodnie podkreślają, że dzięki
wspólnemu przedsięwzięciu grono mieszkańców integruje się, a najmłodsi uczestnicy uczą się troski o

środowisko. Przedsięwzięcie zakończyło się biesiadą z bardzo pożywnym żurkiem oraz wspólnym zdjęciem, które
zamieszczamy powyżej.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom akcji znakomitej, proekologicznej i sąsiedzkiej postawy. Kto wie, może w
tym roku nasza redakcja odwiedzi kolejne miejscowości, których mieszkańcy wspólnie stawią czoła śmieciom
wyrzucanym na pobocza i do lasów?
WJC

Zdjęcia kościoła w Choroszczy
z lat 1960-1990
pilnie poszukiwane
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św.
Szczepana Męczennika w Choroszczy planuje
zorganizować stałą wystawę poświęconą historii parafii.
W dotychczas zgromadzonych zbiorach brakuje zdjęć
wnętrza świątyni z lat 1960 – 1990.
Każdy kto posiada w prywatnym archiwum fotografie
kościoła z tych lat – wykonane np. przy okazji ślubu,
Pierwszej Komunii Świętej czy pogrzebu – proszony jest o
dostarczenie zdjęć do kancelarii parafialnej. (godziny
otwarcia znajdziesz na oficjalnej stronie parafii:
www.choroszcz.bialystok.opoka.pl) .
Fo to gra f ie p o zeska nowa niu zo st a ną zw ró co ne
właścicielom, a ich reprinty będą doskonałą ilustracją
fragmentu z trwającej już szósty wiek historii wspólnoty.
Na fot. obok zdjęcie świątyni podczas trwającego obecnie
remontu elewacji.
Red.

Wielka parada na 500-lecie województwa podlaskiego

Ważne wydarzenia tej wiosny:
2 maja - Dzień Flagi RP i III Marsz z Flagą
3 maja - Święto Konstytucji i V Festiwal Pieśni Patriotycznej
i Religijnej
18/19 maja - Noc Muzeów
19 maja - Koncert Muzyki Organowej pod kierownictwem
prof. Marii Terleckiej w kościele w Konowałach, początek po
Mszy Świętej rozpoczynającej się o 11:30
24 maja - X Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Powiatu
Białostockiego (na stadionie w Choroszczy, początek o 9:00)
2 czerwca - Parafialny Dzień Dziecka w Choroszczy początek ok. 13:15 na Błoniach Jana Pawła II
Więcej informacji na stronach: gazeta.choroszcz.pl
i kultura.choroszcz.pl

W piątek 26 kwietnia na wielkiej paradzie z
okazji 500-lecia urodzin województwa
podlaskiego społeczność gminy Choroszcz
reprezentowała młodzież z Zespołu Szkół.
Młodzi ludzie akcentowali, że jesteśmy
społecznością barwną, lubiącą sport i
pamiętającą o bogactwie kulturowym i
przyrodniczym regionu.
Wolontariuszki i wolontariusze biorący udział w
przemarszu ponad sześćdziesięciu reprezentacji
gminnych ukazywali bardzo różne aspekty
Podlasia: część występowała w strojach
historycznych, część w sportowych, nie
brakowało orkiestr dętych i zespołów ludowych.
Grupa gmin powiatu białostockiego zamykała
IV kolumnę i tym samym całą paradę.
Nie było to zbyt szczęśliwe miejsce, bowiem na
przejście przed sceną nasza grupa czekała od
zbiórki blisko cztery godziny. Jak się okazało
niektóre rejony województwa „okupowały”
plac przed sceną nie przez zakładane pół minuty
na grupę, ale znacznie dłużej.
Białostoczanie paradzie kibicowali dość
umiarkowanie - zwłaszcza, że od 13 kwietnia bez
przerwy mają dobry powód w postaci
zamknięcia skrzyżowania ul. Sienkiewicza z al.
Piłsudskiego do narzekania na korki w centrum.
Niestety VIP-owie nie poświęcili zbyt wiele
czasu na obserwację kolumn, bo gdy tylko
przeszło czoło parady zaprzestali obserwacji
następnych reprezentacji.
Doceńmy zatem tym bardziej trud
wolontariuszy reprezentujących naszą
społeczność - dzięki ich pracy i za
pośrednictwem mediów, całe województwo
zobaczyło, że Choroszcz to nie tylko jeden z
zakładów pracy.
WJC
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Żołnierz niezłomny
W środę 13 marca 2013 roku zmarł jeden
z ostatnich żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych w Gminie Choroszcz pan
Henryk Konopko. Tak się złożyło, że w
roku ubiegłym odbyłem z panem
Henrykiem kilka rozmów, których
tematem było jego dzieciństwo i okres II
wojny światowej. Oto garść wspomnień
z Jego życia.
„Nazywam się Henryk Konopko i urodziłem się w 1927 roku we wsi Rogówek. Mój
ojciec Wincenty i matka Genowefa posiadali dziesięciohektarowe gospodarstwo.
W domu było nas sześcioro rodzeństwa.
Trzy dziewczyny i trzech chłopców. Starszy
ode mnie brat miał na imię Karol, a
młodszy Stanisław. Do czteroklasowej
szkoły powszechnej chodziłem do wsi
Majątek Rogowo. Szkoła mieściła się w dużym drewnianym domu Franciszka Grzybko. Zajmowała ona dwa pokoje domu
z wejściem od ulicy. W każdej izbie zajęcia
miały po dwie klasy. Było nas ponad sześćdziesięcioro dzieci. Klasy młodsze uczyła
prawie do samej wojny pani Jadwiga
Angielska. Mieszkała na kwaterze w naszym domu, toteż czasami w wolnym czasie sprawdzała jak odrabiam lekcje. Gdy
zrezygnowała z pracy w szkole, ojciec odwiózł ją furą w okolice Bielska skąd pochodziła. Klasy starsze uczył pan kierownik Jan
Mancewicz. Był on oficerem rezerwy, w
wakacje szedł do wojska na ćwiczenia.
Mieszkał po sąsiedzku u Babińskich,
później przeniósł się do Rogowa i mieszkał
u Edmunda Grzybko. Wtedy Pan Mancewicz kupił sobie motocykl. Była to dla dzieci sensacja, wiele z nich biegało za nim.
Do klasy piątej trzeba było iść do Choroszczy, gdyż tam była szkoła siedmioklasowa. Budynek był ogromny, pamiętający czasy fabryki Moesa. Dzieci było
mnóstwo, również żydowskie i białoruskie. Hałas na przerwach był wielki,
trudno było zrozumieć, co kto mówi. Kierownikiem szkoły był Jan Hołub. Klasy VI
już nie skończyłem, gdyż wybuchła wojna.
Z wojną do naszego domu przyszedł
strach i pozostał w nim długie lata.
Najpierw baliśmy się, czy nasze wojsko
obroni ojczyznę. Kiedy wszystko było już
jasne i od strony Choroszczy przyjechali
na koniach sowieci, zaczęliśmy się bać się
o ojca. Wincenty Konopko brał udział w obronie ojczyzny przed bolszewikami w
1920. Był też Komendantem Straży
Ogniowej w Rogówku. Miał więc dobre
stosunki z Policją Państwową i z urzędnikami Gminy w Choroszczy. Poznał czym
jest bolszewizm i był jego przeciwnikiem.
Miejscowi prawosławni Białorusini powitali sowietów w Majątku Rogowo bramą i
kwiatami. Córka Bartosiewicza wręczyła
komisarzowi kwiaty. Komisarz kwiaty te
wsadził swemu koniowi pod ogon. Śmieli
się z tego Rosjanie i mieszkańcy Majątku
Rogowo, którzy byli tego świadkami.
Mojego ojca miejscowi komuniści dość
szybko umieścili na liście wrogów Republiki Białoruskiej. Postanowił przejść na
stronę niemiecką, do Warszawy. Wyrobił
sobie znajomości na granicy w okolicy
Małkini, gdzie miejscowi organizowali
przeprawy przez Bug. Zaczął również przeprowadzać przez granicę osoby spalone
w strefie sowieckiej. Gdy poszedł na
granicę czwarty raz zimą 1939/40 prowadząc grupę ludzi, w tym z Choroszczy,
został na niej złapany. O tym fakcie
dowiedzieliśmy się dopiero podczas
okupacji niemieckiej. Do naszego domu
przyszedł człowiek który siedział z ojcem
w więzieniu we Lwowie. Tam ich rozdzielono, w okresie ataku niemieckiego na
Rosję. Myśleliśmy, że może wróci po
wojnie, jednak już do nas nie wrócił.
Matka nasza Genowefa bała się też o córki
i synów. Najbardziej o Karola i mnie, gdyż
wstąpiliśmy do tajnej organizacji.
Zajęcia szkolne w 1939/40 zaczęły się z
opóźnieniem. Gdy wróciliśmy do szkoły
jesienią wszystko zaczęło robić się inne. Na
szkole nie było już flagi polskiej tylko
czerwona. Zaczęli znikać nauczyciele i
zmieniały się programy szkolne. Pierwszym nauczycielem, którego aresztowano był kierownik szkoły w Majątku
Rogowo Jan Mancewicz. Zabrano go
wczesną jesienią chyba w październiku do
więzienia w Białymstoku. Potem wywieziono go w głąb Rosji, skąd nigdy nie
wrócił. Niewiele dłużej cieszył się
wolnością kierownik Jan Hołub. Już 22
listopada 1939 roku przyszli do szkoły
funkcjonariusze NKWD, aby go aresztować Była akurat przerwa lekcyjna. Gdy
dzieci zorientowały się, po co ci panowie
przyszli, to zrobiły przy kierowniku taki
tłok i krzyk, że sowieci zrezygnowali z aresztowania kierownika. Przyszli drugi raz,
w nocy, do mieszkania. Zabrali go do
więzienia, a potem zimą 1940 roku
wywieźli w głąb Rosji. Nigdy go już nie
widzieliśmy. Zniknęła Pani Pawłowska
Zofia, Emiljanowicz Irena, Pomian Maria,
pan Chyży Michał. Na to miejsce
zatrudniono obcych. Coraz częściej dzieci

opuszczały lekcje. Najpierw w święta
katolickie, gdyż nie mieliśmy dni wolnych,
a potem pod pretekstem prac polowych.
Zaprzestano modlitwy przed lekcjami.
Nie uczono nas polskich piosenek czy
wierszy. Pojawiły się nowe książki, z
których dowiadywaliśmy się, że w Kraju
Rad jest lepiej niż w dawnej Polsce. Jako
przedmiot obowiązkowy wprowadzono
białoruski. Pamiętam do dziś piosenkę
rosyjską o Wołdze, nad którą siedział
człowiek i głęboko wzdychał. Myśmy ją
przekręcali i śpiewali, że „czaławiek
zdychał”. Doprowadzało to naszą rosyjską
nauczycielkę do złości. Byliśmy jednak
wychowani w swych rodzinach w duchu
patriotycznym i ta sowiecka propaganda
do nas nie trafiała. 1-go maja 1940 roku w
Choroszczy odbył się pochód z okazji
nowego święta - Święta Pracy. Tego dnia
wyprowadzono wszystkie dzieci ze szkoły
i ustawiono w kolumnę. Starszym dzieciom wręczono hasła propagandowe,
transparenty, czerwone flagi. Dzieci
młodsze, komsomolcy ustroili czerwonymi kokardami. Do tej organizacji wstępowały dzieci przeważnie ze starszych klas z
rodzin białoruskich i komunistycznych. Ja
nie chciałem, pomimo że do wstąpienia
do tych pionierów bardzo zachęcano. Gdy
wyszliśmy na brukowaną ulicę prowadzącą do rynku, dzieci samorzutnie pozrzucały te kokardy pod nogi. Po przejściu
kolumny na bruku zrobiło się czerwono od
tych kokard. Nikt nam za to nic nie zrobił,
gdyż nasi opiekunowie udawali, że tego
nie widzieli. Podobnie na rynku postąpiły
starsze dzieci, pozbywając się transparentów i czerwonych flag. Wielu z nich
oparło je o mur kościelny lub drzewa. Inne
oddały swoje tablice, do potrzymania
małym dzieciom. W tym wielkim zgromadzeniu, do którego przemawiali agitatorzy, nikt tego nie zauważył. Gdy więc
się skończył i ludzie się rozeszli, na rynku
zostało pełno tych propagandowych
materiałów. Pozbierali to ludzie z gminy.
Gdy poszliśmy do VI klasy w 1940 roku,
okazało się, że powstała w tym samym
budynku druga szkoła: białoruska. No cóż,
przecież od jesieni po referendum byliśmy
częścią Białorusi. Wejście do niej było w
szczycie starego budynku szkolnego od
strony szpitala. Natomiast wejście do
polskiej szkoły, było od strony dzisiejszej
ulicy Sienkiewicza. Kierownikiem tej
szkoły został Bućko Antoni. Pan kierownik
robił co mógł, ale programy szkolne
zatwierdzała władza radziecka. Dlatego
szkołą polską to ona była tylko z nazwy,
gdyż uczono w niej uznania dla Związku
Radzieckiego. W Związku Radzieckim
wszystko było większe i lepsze niż w
Polsce. Klasy szóstej nie ukończyłem, gdyż
tak jak inne dzieci porzuciłem szkołę. Nie
chcieliśmy chodzić do takiej szkoły, była
nam obca. Moi rodzice rozumieli to i nie
zmuszali mnie do nauki w niej. Wolałem
pomagać w pracy w gospodarstwie. Po
zmianie okupanta na niemieckiego,
szkołę wprawdzie otwarto w X 1941 roku,
ale tylko na dwa miesiące - 21 XII 1941
Niemcy zakazali nauki i zamknęli szkołę.
Pod koniec niemieckiej okupacji, na
wiosnę 1944 roku wstąpiłem do tajnej
organizacji o nazwie Narodowe Siły Zbrojne. Chciałem, jak wszyscy moi koledzy,
walczyć z Niemcami i przyczynić się do
wyzwolenia kraju. W Rogówku należało
do niej wielu dorosłych mieszkańców, jak
i młodych chłopców. Oczywiście mnie
wciągnęli do niej starsi koledzy, miałem
wtedy 17 lat. Przysięgę składałem przed
starszym od siebie kolegą. Był nim
Borowski Albin. Przyszedł do naszego
domu i na krzyż złożyłem przysięgę, którą
on mi podyktował. Potem ucałowałem
krzyż. Otrzymałem ps. „Burza”. Nigdy tej
przysięgi nie złamałem.
Organizacja zbudowana była na sposób
wojskowy, czyli drużyny, plutony, kompanie itd. Dowódcą plutonu IV kompanii, do
którego należeli mieszkańcy naszej wsi
okazał się Drozdowski Andrzej ps.
”Chmura” z kolonii Rogówek. Szefem
kompanii był mój stryj Józef Konopko ps.
”Bąk”, który mieszkał również na kolonii.
Potem poznałem dowódcę IV kompanii
Popko Mieczysława ps.”Hawer” z Gajownik. Od czasu do czasu właśnie tam
wzywani byliśmy na ćwiczenia. Były zajęcia teoretyczne, które miały nas przygotować do walki oraz nauka rozkładania i
czyszczenia broni. Najpierw nam pokazano i dano do ręki był niemiecki karabin
Mauser. Czytaliśmy prasę podziemną oraz
słuchaliśmy czegoś w rodzaju wykładów:
jak powinien zachowywać się żołnierz w
różnych sytuacjach. Uświadamiano nas
również politycznie, gdyż jako młodzi
chłopcy nie mieliśmy żadnych poglądów
politycznych, chcieliśmy walczyć z okupantem Polski. Dużo uwagi poświęcał
instruktor szkodliwości picia alkoholu i
palenia papierosów. Po jakimś czasie na
wiosnę 1945 roku zaczęto zlecać mi
roznoszenie po wsiach prasy podziemnej.

W swej treści nawoływały do zachowania polskości i walki z wrogami Polski.
W końcu lipca 1944 znów do naszych
stron przyszli Rosjanie, którzy mówili że
przynieśli nam wyzwolenie. Po paru
dosłownie dniach zaczęły się
aresztowania członków Armii Krajowej i
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Zaczęło się bezpardonowe,
brutalne zwalczanie podziemia.
Obławy przeprowadzane przez wojsko
rosyjskie i podporządkowany im polski
Urząd Bezpieczeństwa, były bardzo
częste. Zdarzały się nawet co tydzień,
szczególnie po akcjach odwetowych
podziemia. Wojsko rozstawiano w
tyralierę w wyznaczonych kwadratach i
przeszukiwano teren. Wyglądało to jak
polowanie z nagonką, tylko za zwierzynę robili polscy patrioci. Żołnierze szli
przez pola i lasy dokonując rewizji w
domach i budynkach napotkanych po
drodze. Mieszkańcom sprawdzano
dokumenty i zameldowanie. Kto się im
się nie podobał, to go zabierano. Potem
przesłuchania, brutalne bicie, zastraszanie. Kto nie wytrzymał, wydawał
kolegów i szedł na współpracę. Takie
metody przesłuchań sprawiały, że rosła
siatka agentów i liczba aresztowanych.
Wszystkie te działania sprawiły, że NZW
jeszcze głębiej zszedł do podziemia,
próbując przystosować się do nowej
sytuacji. Zakładane przez nową „władzę
ludową” posterunki milicji również
miały za cel likwidację podziemia.
My, NZW również nie próżnowaliśmy.
W okresie 1945/46 nasze plutony
wielokrotnie atakowały posterunki
milicji. Sam brałem udział w kilku takich
akcjach. Dobrze pamiętam, pewnie
dlatego, że była akurat Wielkanoc, jak w
kwietniu 1946 roku rozbroiliśmy posterunek milicji w Księżynie. Zabraliśmy
całą broń i amunicję. Nie było posterunku, który by nie był atakowany,
niektóre z nich rozbijano nawet kilkakrotnie. Brałem również udział w
akcjach porządkowych, tj. odzyskiwanie paczek z UNRY, zagarniętych dla
siebie i swojej rodziny przez sołtysów.
Oddawaliśmy je rodzinom, którym
zamknięto w więzieniu ojców i mężów.
Na wiosnę 1946 roku aresztowany
został mój kolega z drużyny Borowski i
szef kompanii, mój stryj Konopko Józef.
W przesłuchaniach trzymał się dzielnie i
nikogo nie wsypał. Jednak zastosowano
wobec niego podstęp. Do celi wsadzono kapusia, który był serdeczny wobec
Józefa. Po kilku dniach miano go
zwolnić, zapytał więc Konopkę, czy coś
przekazać rodzinie. Konopko Józef
poprosił go, aby powiedział żonie, że
trzeba posprzątać ule w pasiece. Gdy
UB zrobiło rewizję w pasiece, to znaleźli
archiwum kompanii. W wyniku tego
nastąpiły dalsze aresztowania - Drozdowskiego Andrzeja i jego brata Antoniego, aresztowano również ludzi z
innych miejscowości. W tym samym
czasie przyszło zapotrzebowanie na
ludzi do oddziałów partyzanckich.
Oddziały bojowe żądały uzupełnień w
ludziach, w ilości 3-4 z kompanii, gdyż
wykruszały się w walkach. Zgłosiłem się
sam do oddziału w obawie przed
aresztowaniem.
W maju lub na początku czerwca 1946
roku wraz z Talipskim Tadeuszem ps.
„Pestka” z Żótek i Rojeckim Józefem ps.
„Cygan” z Choroszczy dostaliśmy rozkaz
stawienia się w Babinie u Sikorskiego
Henryka ps. „Gryf”. Zaprowadził on nas
w okolice Jeżewa do „Wiarusa”, wtedy
nie wiedziałem, że nazywa się Grabowski Stanisław. Czekaliśmy tam
około tygodnia aż przechodził w pobliżu
oddział partyzancki. Był to oddział
„Burego”- Romualda Rajsa. Zastępcą
jego był „Rekin” Kazimierz Chmielewski. Gdy zacząłem służyć w tym
oddziale zwanym III Wieleńską Brygadą, to składał się on z dwóch plutonów.
I pluton dowodzony był przez „Leszka”,
a II przez „Pawia” Alfonsa Perzanowskiego. Na polecenie „Rekina”
zmieniono mi pseudonim z „Burza” na
„Bór”, gdyż w oddziale już był żołnierz o
tym pseudonimie. Przydzielono mnie
do drużyny „Rysaka” i wraz z celowniczym Dąbkiem obsługiwałem rusznicę
przeciwpancerną. Pozwalała ona
przebić pancerz średniej grubości. Była
to trzymetrowa rura, do której ładowaliśmy 22 mm pocisk, zamek pozwalał na
oddanie strzału. Nosiłem ją razem z
Dąbkiem, pomimo że nie była zbyt
ciężka, w długich marszach dawała się
nam we znaki. Takich rusznic było w
naszym oddziale dwie, po jednej w
każdym plutonie. Po jakimś czasie
zrezygnowano z nich, gdyż nie było
okazji do ich użycia. Przydzielono mnie
wtedy do drużyny „Gołębia” Józefa
Puławskiego z Łap, gdzie byłem aż do
jesieni. Drużyna miała na wyposażeniu
RKM, znów było co nosić. Do jego
obsługi przydzielonych było trzech
żołnierzy. Celowniczy miał na stanie

HISTORIA
RKM i dwa dyski amunicji. Dwóch amunicyjnych nosiło po dwa dyski i broń
osobistą z zapasem amunicji. Z początku
było mi bardzo ciężko. Ciągłe marsze,
codzienne ćwiczenia, służba wartownicza
wyciągały ze mnie wszystkie siły. Jeśli nie
było walk, to codziennie o świcie, przed
godziną piątą rano zajmowaliśmy jakąś
wieś. Drużyna, która miała służbę,
obstawiała posterunki wokół wsi. Wartownicy nikogo nie wypuszczali ze wsi. Jeśli
ktoś do wsi przyszedł, zatrzymywano go i
puszczano, gdy oddział odchodził. Spisywano jego dane mówiąc mu, że jak zdradzi,
że widział oddział, to partyzanci przyjdą do
jego domu i go zastrzelą. Drużynowi
wyznaczali nam kwatery i szliśmy spać.
Najczęściej były to stodoły gdzie spaliśmy
w ubraniach i z bronią na podłodze
wyścielaną słomą. Przed południem
wstawaliśmy i robiliśmy toaletę. Mycie,
golenie tak, aby wyglądać regulaminowo.
Wszystko sprawdzał kapral. Jedliśmy śniadanie przygotowane przez gospodarzy. Na
kwatery starano wybierać zamożniejszych
gospodarzy, aby nakarmienie drużyny nie
było nadmiernym ciężarem. Ponadto to
byli ludzie z naszej siatki. W przygotowaniu posiłków pomagało gospodyni
dwóch dyżurnych. Obierali ziemniaki, skubali ubite kury. Po śniadaniu były ćwiczenia, których skrupulatnie przestrzegano.
W ich skład wchodziła musztra, czyszczenie, przegląd broni i amunicji, wykłady
z teorii strzelania, nauka maskowania itp.
Osobne wykłady robiono nam z taktyki
walki. Uczono nas, jak należy zachowywać
w trakcie walki, jak atakować i jak wyjść z
okrążenia. Często ta wiedza nam się
przydawała i ratowała nam życie. Trwało to
do obiadu, który był w godzinach przedwieczornych. Po obiedzie należało doprowadzić do porządku mundur, buty i szykowano się do wymarszu. Przed wymarszem
była obowiązkowa modlitwa. Na nasze
potrzeby tj. nitka, igła, pasta do butów,
mydło czy grzebień i papierosy, dostaliśmy
niewielki żołd w wysokości 500 zł. Często
udało się jeszcze napić ciepłego mleka,
gdyż spędzano już krowy z pastwisk. Inne
zajęcia mieli oficerowie, niż my zwykli
żołnierze. Dyscyplina była bardzo sroga. Za
zaśnięcie na warcie czy wypicie samogonu
groziło rozstrzelanie. Dowódca „Bury” za
takie przewinienia rozstrzeliwał nawet
zasłużonych żołnierzy. Musieliśmy wykonać każdy jego rozkaz. Pomimo, że był tak
surowy, ludzie chcieli u niego służyć, był
doskonałym dowódcą i wszystkie trudy
znosił razem z żołnierzami. Maszerowaliśmy co noc, nie wiedząc dokąd idziemy, zazwyczaj około trzydziestu km. Nie
miało znaczenia, jaki to był dzień tygodnia.
Spaliśmy codziennie w innym miejscu.
Wyjątkiem był postój zimą 1946/47. Przez
okres świąt Bożego Narodzenia i przez
Nowy Rok byliśmy z kolegą na jednej
kwaterze.
Gdy przyjęto mnie i kolegów do oddziału,
krążył on przez pewien czas po powiecie
podlaskim i mazowieckim. Gdzieś pod
koniec czerwca 1946 roku ruszyliśmy na
południe w stronę Bielska a potem za Bug.
Operowaliśmy w tym rejonie, po obu stronach Bugu. Podczas pobytu w powiecie
Sokołów Podlaski w pobliżu wsi Hilarowo
zatrzymaliśmy cztery wojskowe samochody. Było przy tym trochę strzelaniny.
Ktoś zawiadomił o tym posterunek milicji
w Sokołowie. Ci zawiadomili Warszawę.
Zaatakował nas oddział milicji z Sokołowa,
rozpoczęła się bitwa. Szybko uzyskaliśmy
przewagę i z pewnością byśmy ich rozbili,
gdyby nie to, że z Warszawy przybył
pociągiem pułk wojska. W pobliżu były
tory i tam się wyładowali. Zaczęliśmy się
wycofywać w kierunku Bugu. Przy tym
część żołnierzy pogubiła się. Gnali za nami
40 km. Za Bug jednak nie poszli. Pobyliśmy
trochę w powiecie bielskim i poszliśmy w
lasy w pobliżu Jeżewa. W końcu sierpnia,
w pobliżu Tykocina zabraliśmy ekipie budowlanej samochód ciężarowy. Pojechaliśmy do kilkunastu wsia do województwa
warszawskiego. „Rekin” chciał pokazać się
w terenie. Na tym samochodzie była też
moja drużyna. Wróciliśmy nim z powrotem
i oddaliśmy samochód właścicielom.
O naszym rajdzie doniesiono do UB. Znów
przyszło wojsko, a my z warszawskiego
poszliśmy przez Bug w podlaskie.
Na przełomie sierpnia i września „Bury”
„rozformował” oddział. Odszedł „Rekin”,
oddział podzielono na małe grupy. Każdy
udał się w inną stronę. Przed wymarszem
na Prusy „Gołąb” zaprowadził nas
wieczorem do kościoła, nie wiem jaka to
była miejscowość. Kościół był zamknięty,
ale przyszedł ksiądz i nas wyspowiadał.
Potem udzielił komunii. Moja grupa pod
dowództwem „Gołębia” udała się w stronę
Grajewa. Zostaliśmy włączeni do miejscowej siatki w Ławsku, gdyż stamtąd pochodził dowódca kompanii. Obracaliśmy się w
okolicach Kolna, Pisza, Grajewa. W mojej
służbie nic się nie zmieniło, z tą różnicą, że
chodziliśmy jedną drużyną. Jednak z czasem i tu robiło się coraz bardziej niebezpiecznie, gdyż UB coraz bardziej dobierał
się nam do skóry. W styczniu 1947 roku

dostałem wiadomość, że zginął mój starszy
brat Karol podczas akcji na posterunek
milicji kolejowej w Starosielcach. Akcja
rozbrojenia posterunku wprawdzie powiodła się, ale na stację nadjechał pociąg
z ruskim wojskiem z Olsztyna. Żołnierze
ostrzelali grupę, zabijając właśnie mego
brata. Było to w końcu XI 1946. Wydano
matce zwłoki i został pochowany na cmentarzu w Choroszczy. Poprosiłem „Gołębia”
o przepustkę, aby odwiedzić rodzinę. Dowódca się zgodził. Razem ze mną poszedł
Talipski Tadeusz z Żółtek. Daleko nie
uszliśmy, bo wpadliśmy w zasadzkę przygotowaną przez UB na miejscowego dowódcę kompani. Czekali, aż się zjawi we
wsi, tymczasem my przyszliśmy. Było to we
wsi Krynice nad Biebrzą, szliśmy do gospodarza, który miał nas zawieść saniami
w rejon Tykocina. W trakcie, gdy gospodarz
zakładał konia, milicja otoczyła budynki.
Gdy ich spostrzegliśmy, kolega schował się
w budynkach, a ja rzuciłem się do ucieczki
przez pola. Skosili mnie serią z erkaemu.
Straciłem władzę w nogach i runąłem na
śnieg. Zabrali mnie do chaty i opatrzyli
rany. Wezwali samochód, który zawiózł
mnie na posterunek milicji do Trzciannego.
Leżałem tam cały dzień. Wprawdzie
byliśmy w cywilnych ubraniach i bez broni,
ale oni wiedzieli swoje. Kolega się poddał
i wyszedł z ukrycia. Wsadzili go na samochód i kazali prowadzić do oddziału. Talipski zaprowadził ich na bagna biebrzańskie i udał, że zgubił drogę. Pomimo
bicia nie przypomniał jej sobie. Powrócili
więc z nim na posterunek w Trzciannym.
Dorzucono mnie na ten samochód i zawieziono do siedziby UB w Białymstoku.
Położono mnie w jakimś pokoju i postawiono przy mnie wartownika. Leżałem
tam całą noc, cały następny dzień. Trochę
mnie przesłuchiwano. Następną noc
spędziłem również na podłodze. W kolejny
dzień zawieziono mnie do izby chorych
więzienia przy ulicy Kopernika. Tam lekarz
wyczyścił rany, gdyż wdała się już ropa i założył opatrunki. Umieszczono mnie w celi,
gdzie leżało dwóch rannych partyzantów
i jeden z padaczką. Na przesłuchania
noszono mnie do osobnego pokoju. Śledczy traktował mnie dość dobrze, nie byłem
bity. Może dlatego, że byłem ranny, a może
dlatego, że byłem zwykłym szeregowym
żołnierzem. Raz tylko rzucił się do mnie
słownie, gdy pytał mnie o jedną z potyczek
z wojskiem. Trwało to około miesiąca,
zbliżał się proces. Odbył się on w pokoju
administracji więziennej, doniesiono mnie
na noszach, gdyż jeszcze nie chodziłem.
Oskarżono mnie o udział w dwóch akcjach
zaopatrzeniowych i o posiadanie broni, do
których się przyznałem. O walce z nielegalną władzą nie było mowy. Woleli przykleić mi na całe życie opinię bandyty i złodzieja. Prokurator domagał się kary śmierci. Sąd skazał mnie na dożywocie. W celi
szpitalnej przebywałem jeszcze tydzień
i przeniesiono mnie do celi ogólnej. Odsiedziałem w Rawiczu bez trzech miesięcy
osiem lat. Najpierw mi karę zmniejszono
na 15 lat, a potem zwolniono warunkowo
po prawie ośmiu latach w 1954 roku. Gdy
wróciłem do domu, to nawet sąsiedzi
dziwnie na mnie patrzyli. Postanowiłem
wyjechać na Śląsk do kopalni, gdyż tam
takich jak ja przyjmowano do pracy.
Pracowałem w kopalni od sierpnia do
wiosny, ponad pół roku. Potem zwolniłem
się i, mając świadectwo pracy, zatrudniłem się w budownictwie w Olsztynie.
Zostałem magazynierem, nauczyłem się
tego w więzieniu w Rawiczu, gdzie taką
funkcję sprawowałem w przywięziennym
zakładzie. W Olsztynie ożeniłem się w 1960
roku. Po kilku latach powróciłem wraz z
żoną i dziećmi na ojcowiznę do Rogówka,
gdyż matka została sama, nie było komu
pracować. Gospodarstwo było nieduże,
więc pracowałem jeszcze w Podlaskim
Przedsiębiorstwie Budowlanym, późniejszym Kombinacie Budowlanym jako
magazynier. Byłem wprawdzie obserwowany i w pracy, i we wsi, ale nie zwracałem
na to uwagi. Pracowałem w tej firmie przez
wiele lat aż do emerytury. Żyłem i pracowałem w Polsce, ale Ona nie była taka o
jakiej marzyłem w młodości. Rodzina moja
zapłaciła wysoką cenę za te marzenia. Nie
byliśmy wyjątkiem, takich rodzin jak nasza
było wiele.”
Wspomnienia Henryka Komopko spisał:
Grzegorz Krysiewicz
Jesteś świadkiem
historii?
Nie pozwól na jej
zapomnienie.
Skontaktuj się ze
Stowarzyszeniem
Pamięć
i Tożsamość
Skała.
Kontakt: tel.
693334126
e-mail:
biuro@pamiec.org.pl
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Kazimierz Kobyliński - najpiękniejsza postać powstania
1863 na obszarze guberni grodzieńskiej
Ród Kobylińskich herbu Prus objął
Zalesiany w posiadanie w XVI wieku.
Wcześniej należały one do Wysockich i
nazywały się Niewodnicą Wysocką. Na
początku XIX wieku dobra Kobylińskich
liczyły około 450 hektarów. W 1814 roku
uległy częściowej konfiskacie. Powody i
okoliczności dlaczego tak się stało nie są
bliżej znane. Powierzchnia majątku
zmniejszyła się do 330 hektarów.
Gospodarzył na nim wówczas Wiktor
Kobyliński (urodzony w 1783 roku), który
22 VI 1802 roku w niewodniczańskim
kościele poślubił Mariannę Giewartowską
(1781 – 11 X I 1835). Małżonkowie
dochowali się dwanaściorga dzieci.
Pierwszy urodził się Piotr – 28 VI 1803
roku. Ostatnim dzieckiem był Aleksander
Ludwik Kobyliński urodzony 14 V 1824
roku. Spośród rodzeństwa z konspiracją
przedpowstaniową i samym Powstaniem
Styczniowym byli związani Tomasz
Kobyliński (urodzony 11 XII 1806 roku) i
przede wszystkim Kazimierz Kobyliński
(drugie imię Maciej), który przyszedł na
świat 25 II 1816 roku.
Można powiedzieć, że bracia w dojrzałym

zwracających uwagę swoim
zachowaniem. Stało się akurat odwrotnie.
To n a L i s i e w i c z a s k i e r o w a ł y s i ę
podejrzenia. Został dotkliwie, do utraty
przytomności obity. Powrót do jako
takiego zdrowia zajął mu trzy dni.
Na pierwsze hasło do walki w końcu
kwietnia 1863 roku Kazimierz Kobyliński
ruszył w pole z dorosłą młodzieżą ze
swojej rodziny. Towarzyszyli mu dwaj
synowie Adolf i Konstanty, synowie brata
z Horodnian – Adolf i Edmund, zięć Rafał
Korycki oraz siostrzeniec Adolf
Nowosielski. Trzeba tu dodać, że
najstarszy syn Adolf Kobyliński jeszcze
wcześniej zdążył walczyć w partii
Konstantego Ramotowskiego „Wawra”.
Po potyczce pod Białaszewem 31 III 1863
roku powrócił do domu. W oddziale ojca
pełnił funkcję adiutanta, natomiast
furażerem (odpowiednik kwatermistrza)
był Rafał Korycki. W niektórych źródłach,
min. biogram w Polskim Słowniku
Biograficznym, t. XIII, s. 169 autorstwa
L e o n a rd a R ata j c zy ka – Ka z i m i e r z
Kobyliński jest wymieniany jako kapitan
Sztabu Generalnego Armii Rosyjskiej.

Rosjanom z tego co widział. Ujawnił
wtedy rolę Kazimierza Kobylińskiego oraz
skład jego oddziału.
Pierwsza bitwa, którą przyszło stoczyć
Kazimierzowi Kobylińskiemu rozegrała się
29 IV 1863 roku pod Waliłami w ostępie
Komotowszczyzna. Całością dowodził
naczelnik województwa grodzieńskiego
Onufry Duchiński. Szefem jego sztabu
został Walery Wróblewski. Kobylińskiemu
przyszło dowodzić oddziałem
rezerwowym, który stanowili kosynierzy
wydzieleni ze wszystkich kompanii. Zajęli
oni stanowiska w tyle obozu. Po godzinnej
walce zgrupowanie polskie zostało
rozbite. Poległo 32 powstańców. Wśród
rannych był Adolf Kobyliński z
przestrzelonym prawym ramieniem.
Rosjanie po zdobyciu polskich taborów
wyszli z lasu.
Ochłonąwszy poszczególne partie na
nowo zaczęły się grupować wokół
Duchińskiego w Budzisku, w Puszczy
S o kó l s k i e j . N a t o m i a s t K a z i m i e r z
Kobyliński na czele z 16 konnymi krążył po
terenie. W Pieszczannikach ukarał
szpiega. W Krynkach ogłosił Manifest

Lekkie wzniesienie, na którym stał dwór Kazimierza Kobylińskiego w Zalesianach.
Las w oddali to strona wschodnia. Z prawej niewidoczna złamana lipa.
wieku byli sąsiadami. Tomasz osiadł w
majątku Horodniany, natomiast młodszy
Kazimierz pozostał na ojcowiźnie w
Zalesianach. Żoną Kazimierza
Kobylińskiego została około 1839 roku
Wiktoria Kozakiewicz, urodzona w 1816
roku. Na świat zaczęły przychodzić dzieci.
Pierwszy pojawił się Adolf w 1840 roku,
następnie Marianna w 1843 roku
(poślubiła Rafała Koryckiego), Józefa
(urodzona w 1845 roku – zmarła 18 IX
1923 roku w Będzinie, po mężu
Walewska). Najmłodszym dzieckiem był
syn Konstanty, urodzony w 1846 roku.
Gniazdem rodzinnym w Zalesianach był
drewniany dwór z 7 pokojami i 2
kuchniami. Do środka wchodziło się przez
szerokie, półokrągłe kamienne schody.
Latem czas upływał na rzeźbionej
werandzie. Budynek nie zachował się do
współczesnych czasów. Rozebrano go już
po ostatniej wojnie. Drewna wystarczyło
na zbudowanie trzech nowych domów.
Jedyną ocalałą pamiątką po dawnej
siedzibie Kobylińskich w Zalesianach jest
studnia z cembrowiną z cegieł i stara,
złamana w połowie lipa.
Jak wcześniej wspomniałem Kazimierz i
To m a s z Ko b y l i ń s c y j e s zc ze p r ze d
wybuchem Powstania Styczniowego
czynnie włączyli się w nurt konspiracji
niepodległościowej. Według prof.
Henryka Mościckiego, który zajmował się
tą problematyką w dwudziestoleciu
międzywojennym, ogniskami ruchu
powstańczego w dawnym powiecie
białostockim były dwory w Zalesianach i
Horodnianach Kazimierza i Tomasza
Kobylińskich. Ściśle z nimi współdziałał
właściciel Czaplina – Henryk Rogowski
(warto wiedzieć, że na cmentarzu
parafialnym w Niewodnicy Kościelnej
zachował się nagrobek Rogowskich z 1859
roku). Zaś naczelnikiem powiatu i
przywódcą konspiracji był do chwili
aresztowania – Napoleon Ołdakowski,
właściciel Tylwicy (posiadłość kilka
kilometrów na wschód od Zabłudowa).
Rodziców wspomagali również synowie
Adolf Kobyliński i Napoleon Rogowski z
Czaplina. Prawdopodobnie patriotyczna
postawa braci Kobylińskich silnie
wpływała na otoczenie i zachęcała innych
do obrony polskości. W niewielkim
kościele parafialnym w Niewodnicy 13 VI
1860 roku w dniu odpustu św. Antoniego
zeszły się procesje z całego dziekanatu
białostockiego. Odbyło się uroczyste
nabożeństwo w intencji oswobodzenia
ojczyzny. Władze rosyjskie zaniepokojone
licznym udziałem ludności wysłały na
przeszpiegi niejakiego Lisiewicza.
Polecono mu notować nazwiska osób

Czasami przy tym zapisie pojawia się znak
zapytania. Powyższa informacja nie jest
poparta bliższymi szczegółami. Żołnierz
oddziału Kobylińskiego – Paweł Powierza,
który spędził z dowódcą kilka miesięcy i
był świadkiem jego śmierci, w swoich
ws p o m n i e n i a c h ( „Ws p o m n i e n i a z
Powstania Styczniowego 1863 roku”,
Białystok 1996) nie potwierdza tego.
Podaje natomiast fakt, o którym będzie
szerzej w dalszej części artykułu. Są to
wskazówki, w świetle których Kazimierza
Kobylińskiego należy uważać za cywila. Z
całą pewnością jednak natura obdarzyła
go talentem dowódczym i intuicją
żołnierską. Odnosił zwycięstwa i wśród
podwładnych cieszył się niekłamanym
szacunkiem.
Nim przejdę do opisu szlaku bojowego
Kazimierza Kobylińskiego przypomnę, iż
jak na ówczesne standardy był mężczyzną
w podeszłym wieku. Liczył bowiem 47 lat.
Paweł Powierza mówi o nim wręcz starzec
„lat przeszło 80, dość otyły, lecz zdrowy i
energiczny. Nie był srogi, natomiast swoją
dobrocią i dbałością o wszystkich
uczestników partii, z którymi razem spał i
jadł, pomimo podeszłego wieku – tak
zjednał całą partię, że każdy życie by za
niego oddał” („Wspomnienia”, s. 19). Jako
dowódca miał też na pewno wprawne
oko. Do oddziału nie przyjmował
wszystkich chętnych. Robił selekcję przy
naborze, a jeżeli widział, że ktoś nie daje
rady, usuwał taką osobę z szeregów
żołnierskich.
Oddział posiadał jednolite
umundurowanie – kurtki z niebieskimi
wyłogami. Przy spodniach były lampasy,
też w niebieskim kolorze. Do tego
dochodziła niebieska czapka z trupią
główką (znak litewskiej kawalerii). Za
górne okrycie służyła brązowa burka.
Widocznym znakiem, który czynił z nich
żołnierzy była chorągiew z wyobrażeniem
globusa i świateł niebieskich. Jeden z nich
tak tą symbolikę tłumaczył „światła
niebieskie może na znak, że Polacy mają
świecić stałością marzeń swoich, a globus,
że wszystkim rozsianym po całym
świecie”(Ignacy Aramowicz – „Marzenia”,
Warszawa 1981, s. 30). Z czasem zaczęto
używać wobec nich nazwy Litewska
Kawaleria.
Punktem zbornym dla powstańców z
województwa grodzieńskiego były lasy
majątku Waliły, koło Królowego Mostu. W
obozie pojawiło się min. kilku oficerów
Polaków służących w białostockim
garnizonie. Razem z nimi przybyło 2
zwykłych żołnierzy. Jeden z nich okazał się
zdrajcą. Po kilku dniach powrócił do
Białegostoku i zdał dokładną relację

Rządu Narodowego. W Mostowlanach
musiał ukryć się przed pościgiem
rosyjskim w sile 2 szwadronów ułanów i 3
rot piechoty. Wśród ludności pojawiła się
nadzieja, że powstanie przyniesie
upragnioną wolność. Do oddziału
Kobylińskiego zaczęli ciągnąć ochotnicy.
Wkrótce powstał z niego szwadron.
„Wspólnym miejscem dla wszystkich była
dolina pod krzyżem: tam od wschodu do
zachodu słońca lasy odbijały echo
komend, o brzasku „Od prawego po
jednemu kłusem, marsz! Formuj dwójki,
marsz!...; następnie: „W prawo! na lewo,
w tył! pół obrotu w prawo! sekcjami na
prawo zachodź, marsz! w łańcuch
naprzód, marsz!”. A wszędzie po lesie
stoją szałasy w rzędy, z dachem ułożonym
z kory, opuszczonym do ziemi, a bokami
wyplecionymi z jedliny. A przed szałasami
ogniska i ponad nimi wiszą kociołki, z
których po zgotowaniu jemy kaszę
łyżkami z odpowiednio wyciętej i wygiętej
kory. A w bok od szałasów mamy wozy i
arsenał, i kuźnię, i rymarzy, i nieco dalej
jamy gotowe do ukrycia rzeczy, których
byś my n i e m o g l i u n i e ś ć ” ( I g n a c y
Aramowicz – „Marzenia”, s.13).
1 VI 1863 roku, po 17 dniach obozowania
w Budzisku nadeszła informacja o nowej
obławie rosyjskiej złożonej z 12 rot
piechoty wspieranej przez kawalerię.
Powstańcy zakopali ciężkie rzeczy
ograniczające swobodę manewru i ruszyli
ku rzece Sokołdzie w okolicę wsi
Dworzyska. Dowodził płk Duchiński. Jego
decyzją zwolniono do domów 80 mniej
wytrzymałych, którzy na dokładkę byli
słabo uzbrojeni. Kierowano się na
południe do Puszczy Różańskiej. We wsi
Wielkie Hrynki urządzono kilkugodzinny
odpoczynek. Tu do piechoty dołączył
Kobyliński aby choć na trochę dać
wytchnienie koniom i ludziom. Zawsze
bowiem był w ruchu, w ariergardzie
działał jako zwiad. Ruszył niebawem do
Świsłoczy.
Od Łyskowa na nowo następowali
Rosjanie. W lesie nad rzeką Ściercież 8 VI
doszło do bitwy. Na rozkaz Walerego
Wróblewskiego konnica odeszła poza linię
bojową. W zaroślach nie byłoby z niej
żadnego pożytku. Dwa dni potem pod
Ostrówkiem powstańcza piechota
połączyła się z kawalerzystami
Ko byliń s k iego . D u c h iń s ki n a ka za ł
kierunek marszu do Wielkiego Uhła, gdzie
stanął w nocy z 14 na 15 VI. Dzień później
Kobyliński, którego siła urosła do 56 koni,
ruszył z impetem do Różany. Celem było
więzienie w tym miasteczku z którego
zamierzał odbić swojego zięcia Rafała
Koryckiego. Wpadł on w ręce kozaków,
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ponieważ jako furażer podążał przed
oddziałem aby przygotować prowiant i
kwatery. Niestety okazało się, że dzień
wcześniej, tj. 15 VI Korycki został odesłany
p o d ko n w o j e m d o B i a ł e g o s t o k u .
Kobyliński rozbił w Różanie załogę rosyjską
składającą się z 47 inwalidów
wojskowych. Zdobył też 23 karabiny, 2
dubeltówki i 2 pałasze. W południe 16 VI
Kobyliński powrócił ze zdobyczą do
Wielkiego Uhła. Po krótkim odpoczynku
wysłano go na rozpoznanie w kierunku
Ustronia. Pod Hutą natknął się na wrogą
kolumnę dowodzoną przez płk
Blumentala. Po krótkiej wymianie ognia
nakazał odwrót do swoich tracąc jednego
zabitego (Deramer), żołnierz o nazwisku
Słonimczuk trafił do niewoli, kilku
odłączyło się od oddziału. Z rosyjskim
pościgiem na plecach Kobyliński wpadł do
obozu. Wróg został powitany ogniem
tyralier uszykowanych przez
Wróblewskiego. W wyniku tego starcia
Polacy stracili jednego zabitego oraz
trzech rannych (wśród nich był adiutant
Duchińskiego – Adolf Nowosielski). Straty
Rosjan były wyższe: 11 zabitych i 17
rannych.
21 VI Duchiński rozdzielił oddział na kilka
mniejszych. Kazimierz Kobyliński ruszył
wtedy na czele swojej kawalerii (56 koni)
w stronę Strabli. Stamtąd po krótkim
popasie odtrąbiono wymarsz. Wybierając
leśne dukty kierowano się na Topczewo.
Koło Łukawicy w lasach Zalesia
zarządzono nowy postój. Z okolicznych
dworów Kobyliński pozyskał kolejne 20
ko n i . Tu t e ż ż a n d a r m i n a r o d o w i
doprowadzili do Kobylińskiego jakiegoś
szpiega i okazali jednocześnie wyrok
śmierci podpisany przez naczelnika
powiatu (chodzi prawdopodobnie o
Juliusza Nadmillera). Kobyliński jako
dowodzący oddziałem wojskowym miał
odpowiadać za jego wykonanie. Rola taka
wybitnie mu była nie w smak.
Odpowiedział – „nie wiem kto prowadził
śledztwo i na swoje sumienie tego
człowieka nie biorę” (Powierza –
„Wspomnienia”, s. 15). Egzekucję musieli
wykonać sami żandarmi. Naczelnik Juliusz
Nadmiller (1823 – 1903, oficer w Legionie
Polskim, w l. 1848 – 49 walczył na
Węgrzech, w Paryżu ukończył szkołę
przygotowawczą inżynierów) zarządził
aby w Wólce Markowskiej (22 kilometry
na płd. – zach. od Suraża) doszło do
p o ł ą c ze n i a o d d z i a ł ó w Ka z i m i e r za
Kobylińskiego, Michała Kwapiszewskiego
(b. rotmistrz huzarów, miał pod sobą 38
koni) i Franciszka Górskiego (dowódca
oddziału żandarmerii narodowej w
powiecie łomżyńskim w sile 46 koni ).
Zadaniem nowej jednostki liczącej 140
jeźdźców było zakłócać transport
kolejowy między Białymstokiem i Łapami.
Oto co raportował do Rządu Narodowego
w lipcu 1863 roku F. Górski: „Do 17 –tego
zajmowałem się zbieraniem narzędzi
odpowiednich i ludzi potrzebnych do
psucia kolei. D. 17 na tym samym punkcie
łącznie z oddziałem obywatela
Kobylińskiego uderzyliśmy na
nieprzyjaciela. Takim samym sposobem
wyprawiłem 28 strzelców pieszych w celu
za ata kowa n i a o d f ro nt u , a j a z
obywatelem Kobylińskim z resztą
kawalerii uderzyliśmy z obu stron plantem
na domek. W tej utarczce padło 9
kozaków, a 4 rannych unieśli ze sobą. D. 18
przedsięwziąłem atakować Ciechanowiec
celem wyparcia stamtąd załogi
moskiewskiej, a wraz z tym ukarania
Niemców, którzy niewdzięczni, że chleb
nasz jedzą od tylu lat, wiernie służą
najazdowi, wydają rannych, szpiegują itp.
Było to nade dniem; Moskwa wyruszyła
już z Ciechanowca i dla przemagających sił
gonić ich nie uważałem za właściwe i
bezpieczne i musiałem ograniczyć
wyprawę należytym skarceniem
Niemców. D. 23 celem zaopatrzenia
oddziału w konie, siodła i broń zmuszony
byłem wraz z oddziałem obywatela
Kobylińskiego przejść kolej, a nie
z n a l a z ł s z y d o b r e g o p r ze w o d n i k a
uderzyłem wprost na plant, wypuściwszy
naprzód strzelców. Spotkani przez 2 razy
liczniejszego wroga, którego ilości dla
ciemnej nocy nie mogliśmy zrazu ocenić,
po 2 – godzinnej utarczce uważaliśmy za
właściwe cofnąć się w porządku do wsi
Siódmaki. Wróg mógł nas gonić i dlatego
pomimo spóźnionej pory, bo do wsi
przybyliśmy o 2 w nocy, rozstawiłem
pikiety i nie pozwoliłem koni rozsiodłać,
ażeby w każdej chwili być w pogotowiu do
walki. Jakoż właśnie o 5 rano pikieta dała
znać o zbliżaniu się oddziału piechoty i
kozaków W kilka minut uformowałem
swój oddział i zacząłem wychodzić ze wsi
szóstkami drogą ku lasowi odległemu o
200 kroków od wsi. Kozacy rozpoczęli silny
ogień; we wsi walka była
niepodobieństwem i dlatego pozornym
cofaniem się wywabiłem kozaków w pole,
śmiałym zwrotem natarłem na
zapędzonych w pogoni, po walce
trwającej blisko pół godziny, zmusiłem do
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ucieczki i pędziłem aż do wsi Skłody, gdzie
mieli swoje rezerwy. Wspomniana
utarczka kosztowała nas 2 zabitych i 2
rannych. Zabici Jan Terlikowski i Franciszek
Szmyc” („Czas”, nr 191 z 23 VIII 1863 roku).
30 VII 1863 roku w Wólce Markowskiej
(obecnie Markowo) połączona jednostka
otrzymała zaopatrzenie w broń i amunicję.
Nadmiller przejął dowodzenie nad
całością, a w związku z koniecznością
wyjazdu rozkazał czekać na siebie. Była to
decyzja Rządu Narodowego, który
wyznaczał na dowódców oddziałów osoby
z przygotowaniem wojskowym. Jednakże
czasu na odpoczynek nie było. W stronę
Wólki Markowskiej z Białegostoku ruszyły
2 kolumny rosyjskie. Jedną dowodził baron
Liwien, a drugą por. Iskandereck. W
oddziale Kobylińskiego rozlokowanym po
s t o d o ł a c h w Wó l c e M a r ko w s k i e j
zarządzono pogotowie bojowe. Połowa
koni mogła być rozsiodłana na 2 godziny i
tak na zmianę. W sytuacjach
ekstremalnych ograniczano się jedynie do
przetarcia grzbietu i koń niemal zaraz był
siodłany. Porządku pilnował plutonowy
oficer. Na każde 10 koni był wyznaczony
żołnierz dyżurny. Stan koni był różny.
Przeważała pstrokacizna. Zwierzęta mimo
dbałości były w nienajlepszej kondycji.
Wycieńczał je intensy wny w ysiłek
wojenny. Na dobre karmienie często
brakowało czasu. Na postojach obrok
musiała dostarczać okoliczna szlachta.
Odpowiadali za to żandarmi narodowi.
Stan uzbrojenia też przedstawiał wiele do
życzenia. Nie wszyscy mieli karabiny.
Pistoletów, rewolwerów i pałaszy było
bardzo mało. Powszechne były lance ale
mało kto umiał nimi władać. Trzeba
pamiętać, że żołnierzami u Kobylińskiego
byli przeważnie gimnazjaliści w wieku do
20 lat.
Pozyskano informację, że we wsi Sietki
(obecnie Sieśki) pojawili się kozacy.
Wysłany 6 osobowy podjazd wrócił po kilku
godzinach ostrzeliwując się przed pogonią.
Siły Rosjan oceniono na 30 ułanów.
Powstańcy otworzyli ogień. Zginął wtedy
od kuli kozacki podoficer. Wcześniej zdążył
jednak śmiertelnie przebić lancą Józefa
Zdarnowskiego. Następnego dnia przyszło
potykać się powstańcom z drugą kolumną
dowodzoną przez por. Iskanderecka we wsi
Ignatki. Czterech z nich dostało się do
niewoli. Do 5 VIII połączone oddziały
Ko b y l i ń s k i e go, Kwa p i sze ws k i e go i
Górskiego kluczyły w powiecie bielskim.
Było to zgodne z taktyką Rządu
Narodowego, który zalecał aby unikać
bitew i strat, a trwać przede wszystkim i
niepokoić wroga. Chodziło o danie
świadectwa przed Europą, że Polska
walczy. Ciągle łudzono się nadziejami na
francuską i angielską pomoc.
Noc z 4 na 5 VIII przyszło powstańcom
spędzać w folwarku Puchły. Tu o świcie
zo s t a l i z a a t a ko w a n i p r ze z p o ś c i g
prowadzony z Bielska Podlaskiego przez
płk Tigerstetta w sile 1 roty piechoty i 100
konnych. Pierwsza zaatakowała konnica.
Powstańców chroniło wysokie ogrodzenie
dworu. Ponadto na dziedzińcu było dużo
drewna budowlanego złożonego w sągi.
Zza tych osłon celnie rażono Rosjan.
Poległo ich 10, a 2 raniono. Wśród zabitych
był dowódca esauł Prusakow, który
wcześniej chełpił się „ja ich wszystkich na
postronkach przyprowadzę do Bielska”.
Polacy utracili 8 koni, które rozbiegły się
wśród zgiełku walki. Dowodzenie bitwą
Kobyliński przekazał Bogusławowi
Ejtminowiczowi (1830 – 1863). Nie
czekając na rosyjską piechotę siły polskie
ruszyły w kierunku Białowieży. Zwiad
jednak donosił o licznych jednostkach
rosyjskich tam rozlokowanych.
Najgroźniejsi byli kozacy, którzy po 100
przeczesywali puszczę w poszukiwaniu
powstańców. Kolejne 2 tygodnie upłynęły
dla ludzi Kobylińskiego praktycznie bez
schodzenia z koni. Bywało, że przez 3 dni
nie było co do ust włożyć. Najgorszy był
jednak brak wody. Pamiętnikarz po latach
pisał: „Poza głodem dokuczał nam brak
wody. W puszczy mało jest rzeczek, a są
zdroje, w których poiliśmy konie i nabierali
wodę do manierek od wódki jaką każdy
miał przy sobie. Można było robić to raz w
nocy, bo było blisko wsi, w której stało
wojsko. Wycieńczenie było straszne. Choć
w lesie, w dzień bardzo dopiekało i
zwiększało pragnienie po mocno solonej
słoninie, której resztki zjadaliśmy ”
(Powierza – „Wspomnienia”, s. 27).
Pamiętnik Paweł Powierza spisywał u
schyłku swojego życia (zmarł w 1914 roku).
Siłą rzeczy daty pojawiają się tam rzadko. Z
tego względu do umiejscawiania zdarzeń w
konkretnym czasie trzeba odwoływać się
do innych opracowań. Z relacji Powierzy
wynika, że oddział po kilku dniach
biedowania zdołał przejść w Tykocińskie i
został rozlokowany w kilku
miejscowościach. Chodziło o łatwość
wyżywienia ludzi i zwierząt oraz lepszego
u k r y c i a s i ę . Ka z i m i e r z Ko b y l i ń s k i
zakwaterował się ze swoim sztabem w
Rzędzianach. Zajęli kilka domów. Dla
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cd. ze str. 7.
odmiany Paweł Powierza z kolegami Masiukiewiczem i Stankiewiczem
stacjonowali na plebanii w Kobylinie u księdza kanonika Juliusza
Zaleskiego, który rok później okazał się zwykłym donosicielem do władz
rosyjskich. Najpilniejszą kwestią było aby ludzie i konie nabrali sił po
ostatnich przejściach. Broń ukryto. Konie wśród innych skubały trawę na
pastwiskach. Powstańcy przebrani w miejscowe stroje wtopili się w
otoczenie. Czas upływał na rozmowach i cieszeniu się promieniami słońca
odchodzącego lata.
Niebezpieczeństwo jak zwykle przyszło znienacka. Nad ranem 12 VIII
1863 roku uzbrojeni robotnicy niemieccy z fabryki Moesa, wspomagani
przez żołnierzy rosyjskich, napadli na Rzędziany. Rabunki i zniszczenia
dokonane przez nich sięgnęły kwoty niemalże 1700 rubli. Gdy mieszkańcy
prosili o pomoc rosyjskiego dowódcę aby powstrzymał rozbestwionych
Niemców ten odrzekł, że może tylko rozkazywać swoim żołnierzom.
Celem najścia było poszukiwanie powstańców. Na szczęście ci w porę
ostrzeżeni przez mieszkańca Złotorii zdołali się ukryć za Narwią na Kępie
Bogoskiej. Kazimierz Kobyliński w obliczu dekonspiracji podjął decyzję o
zwołaniu oddziału. Miejscem zbiórki wyznaczył dwór Janino koło
Tykocina. Żandarmi rozwieźli rozkazy do wszystkich rozproszonych
żołnierzy oddziału. Stawili się wszyscy. Jako że był początek września
powstańcy otrzymali bardzo przydatne w takich sytuacjach kożuszki. Po
śniadaniu w Janinie oddział ruszył do Tykocina, gdzie uczestniczył w
uroczystej mszy świętej. W międzyczasie zgłosili się do niego nowi
ochotnicy. Zaczęło brakować koni. Z tego względu Kazimierz Kobyliński
wydzielił trzy grupy z zadaniem pozyskania koni. Józef Władyczański
(1842 – 1884, zmarł w Warszawie, spoczywa na Powązkach) skierował się
do powiatu wołkowyskiego i sokólskiego, gdzie zdobył 20 koni. Ppor.
Antoni Arciszewski spod Goniądza i Knyszyna przyprowadził 16 koni, a
Konstanty Kobyliński zabrał Moesowi w Choroszczy 24 konie.
Nowym miejscem postoju były Nieciece. Komendę nad oddziałem przejął
na nowo Juliusz Nadmiller. Przywiózł on ze sobą nowe krótkie belgijskie
sztucery z bagnetami oraz znaczną ilość amunicji. Od tej pory pod
względem właściwości bojowych broń strzelecka powstańców górowała
nad kozackimi janczarkami. Dołączyli ponownie do Litewskiej Kawalerii
Górski z 60 ludźmi i Kwapiszewski z 80. Całość Nadmiller podzielił na 2
szwadrony. Jednym dowodził Kwapiszewski, a drugim Zdziechowski
(oficer artylerii). Swoim adiutantem Nadmiller wyznaczył Kazimierza
Kobylińskiego. Paweł Powierza wspomina zaś, że Kobyliński pod
pretekstem choroby wyjechał aby żołnierze nie sarkali na zmianę
dowódcy. Tymczasem Nadmiller zarządził dla całości ćwiczenia z taktyki i
musztry, co już wkrótce miało zastosowanie w praktyce.
Nadmillerowi przyszło niebawem stoczyć dwie potyczki z Rosjanami.
Pierwsza miała miejsce 3 IX pod Saniami (12 kilometrów od Wysokiego
Mazowieckiego). Walka trwała 2 godziny, po czym Polacy musieli się
wycofać. W boju polegli Apolinary Łaguna, Antoni Michalski, Damazy
Bargielski, Toczyski, Wojtkowski oraz 3 innych. Rannych było 7. Odwagą i
brawurą odznaczył się min. wachmistrz Józef Szajba, który z czasem
awansował na dowódcę. Kolejne starcie miało miejsce 7 IX pod
Brzeźnicami (6 kilometrów od Zambrowa). Zaczęło się od ataku na 36
kozaków, którzy przybyli po siano do dworu w Brzeźnicy. Pod
dowództwem Józefa Szajby wysłano 35 osobowy patrol, który 4 kozaków
położył trupem. Reszta uciekła do Zambrowa. Wkrótce nadeszły stamtąd
większe siły rosyjskie. Po stronie polskiej dowodził Nadmiller i wykazał się
dużymi zdolnościami. Jego umiejętna taktyka spowodowała, że Rosjanie
zaniechali dalszego atakowania powstańców. Polacy mieli 8 rannych. Do
tego trzeba doliczyć ranne 4 konie. Następnej nocy koło Kobylina zdarzył
się jednak incydent, który złym cieniem położył się na osobie Nadmillera.
Otóż dokonując kontroli posterunków przyłapał jednego wartownika na
spaniu. Bez wgłębiania się w szczegóły skazał go na śmierć przez
rozstrzelanie. Ów żołnierz nazywał się Kulesza, cieszył się dobrą opinią i
miał wielu kolegów (wywodził się z tej okolicy). Wszyscy zaczęli świadczyć
na jego korzyść. W końcu Nadmiller zmienił wyrok. Nakazał wydalić
Kuleszę z oddziału i oddał go w ręce żandarmów. Chciał może w ten
sposób zyskać sympatię podwładnych. Wiedział przecież jakim mirem
cieszył się wśród swoich żołnierzy Kazimierz Kobyliński.
Na drugi dzień do oddziału przybył jeden z braci pechowego Kuleszy i
oznajmił, że żandarmi powiesili go w lesie. Zostali oni natychmiast
aresztowani. Zapytani dlaczego tak postąpili odpowiedzieli, że wykonali
rozkaz Nadmillera. Ten z kolei niczego się nie wypierał. Skończyło się
wszystko olbrzymią awanturą. Nie było komu zapanować nad
wzburzonymi nastrojami. W tym samym czasie oficerowie byli na
nabożeństwie żałobnym w kościele. Sytuację uratował naczelnik
powiatu. Nakazał aresztować Nadmillera. Miał się odbyć nad nim sąd ale
ostatecznie w nocy opuścił on oddział. Dowódca został ponownie
Kazimierz Kobyliński. Witany był z radością i entuzjazmem. W Rządzie
Narodowym zaistniałą sytuację oceniano początkowo jako bunt.
Rozważano nawet wariant rozstrzelania winnych. Zwyciężył jednak
rozsądek i trzeźwa ocena sytuacji. I tak po 4 dniach absencji Kazimierz
Kobyliński wracał na należne mu miejsce. Razem z Nadmillerem odszedł z
powodu choroby dowódca szwadronu Zdziechowski. Jego miejsce zajął
Józef Szajba.
Na dwa tygodnie Kazimierz Kobyliński ruszył ze swoim wojskiem na
północ, na tereny zamieszkane przez Kurpiów. Czas poświęcono przede
wszystkim na odpoczynek. Jedynie każdego dnia przez dwie godziny
ćwiczono musztrę. Z nostalgią wspominał ten okres Paweł Powierza:
„Kurpie sami trzymali pikietę, pilnowali naszych koni, a nawet odbywali
podjazdy. Poczciwy ten lud – karmił nas, strzegł i dawał wszelkie możliwe
wygody. Przez cały czas partyzancki tylko wśród nich użyliśmy
prawdziwego wypoczynku” („Wspomnienia”, s. 34). Ze strony dowódcy
innej partii Władysława Brandta (1836 – 1912) operującego na tym
terenie padła propozycja wspólnego zaatakowania rosyjskiej komory
celnej w Wincencie. Jednakże Kobyliński odmówił. Nie uważał personelu
komory za prawdziwe wojsko, a z babami wojować nie zamierzał – jak się
wyraził. Ostatecznie Brandt 18 IX 1863 roku atak wykonał własnymi
siłami.
Naczelnik wojskowy powiatu augustowskiego gen. Zachar Maniukin
wyznaczył 1000 rubli nagrody za wskazanie miejsca pobytu oddziału
Kazimierza Kobylińskiego. Zadania tego podjęli się dwaj Żydzi z
Białegostoku, którzy znali Kobylińskiego jeszcze z okresu
przedpowstaniowego. Kręcili się oni już od dwóch tygodni po terenie
usilnie dążąc do wytropienia powstańców. Na poczet wydatków zdążyli
już zainkasować 300 rubli. Nie uszło to uwadze ludności. Szpiedzy zostali
schwytani przez żandarmów narodowych: Franciszka Makowskiego i
Józefa Kuleszę Gawka (obaj z Nowego Wykna) i dowiezieni do obozu
Kobylińskiego. Żydzi podczas przesłuchania przyznali się do swoich
niecnych zamiarów. Próbując ratować skórę proponowali ponoć
wciągnięcie Maniukina w zasadzkę ale nikt nie wierzył w ich dobre
intencje. Poszli na stryczek. Kazimierz Kobyliński zezwolił jedynie aby
napisali listy pożegnalne do swoich żon. Wysłano je w kopercie
adresowanej do … Maniukina.
12 X1863 roku pod Księżopolem (23 kilometry na płd. – wsch. od
Ostrołęki) oddział Kazimierza Kobylińskiego starł się z rosyjską kolumną
mjr Chorbiewicza, który maszerował mając w ariergardzie kozaków
dowodzonych przez esauła Suchowa. Straty Rosjan obliczono na 38
żołnierzy, natomiast po stronie powstańców poległo 6, a rannych było 5.
Po tej potyczce Rosjanie podejmowali działania aby otoczyć oddział
Kobylińskiego i go zniszczyć. Ten zdołał jednak ujść pogoni i postanowił
przejść w Lubelskie. Niestety, nasycenie terenu wojskami przeciwnika
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Inkorporacja
Ziemi
Wileńskiej
i epizod
z życia
ks. Pieściuka

Epizod z życia ks. dziekana Franciszka Pieściuka, choroszczańskiego proboszcza w latach 1930-1960
Wobec nieprzejednanego stanowiska Litwinów ustały z polskiej strony wszelkie zabiegi o utworzenie Wielkiej Litwy – i w listopadzie 1921 r.
opublikowany został dekret gen. Żeligowskiego, naznaczający na styczeń 1922 wybory do Sejmu, który miał za jedyne zadanie orzec czy Litwa Środkowa
ma należeć do Rzeczypospolitej Polskiej czy do Republiki Litewskiej.
Wybory odbyły się 8 stycznia 1922 r., a otwarcie Sejmu Wileńskiego, liczącego 106 posłów, odbyło się 1 lutego. W dwadzieścia dni potem Sejm in pleno
uchwalił 96 głosami przy 6 kartkach białych, że Litwa Środkowa, czyli Wileńszczyzna, ma bez żadnych zastrzeżeń stanowić część nierozdzielną
Rzeczypospolitej Polskiej.
Dnia 2 marca delegacja złożona z dwudziestu posłów Sejmu Wileńskiego zasiadła na ławach poselskich w Warszawie. Akt włączenia „Ziemi Wileńskiej do
Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono w Dzienniku Ustaw z dnia 24 marca, w cztery dni potem marszałek Łokuciewski zamknął Sejm „Orzekający”
Wileński, a we wtorek po niedzieli wielkanocnej, dnia 18 kwietnia 1922 r., w przededniu trzeciej rocznicy pamiętnego na wieki wyzwolenia Wilna przez
wojska polskie z równej inwazjom tatarskim nieludzkiej opresji bolszewickiej – dopełniony został w Wilnie akt uroczysty inkorporacji Ziemi Wileńskiej do
odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej.
Po modłach dziękczynnych w kaplicy Ostrobramskiej przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny, akt złączenia podpisali: Naczelnik Państwa
Józef Piłsudski, Kardynał Prymas Dalbor, Prezes Rady Ministrów Ponikowski, prezes Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej gen. Mokrzycki,
gen. Żeligowski, Al. Meysztowicz, prezydent miasta Bańkowski, trzej biskupi, pięciu ministrów, wileński nadrabin, dyrektorowie departamentów Litwy
Środkowej i władz cywilnych. Podpis złożył również poseł ks. Franciszek Pieściuk – późniejszy proboszcz choroszczański (żył w latach 27 VIII 1889 – 12
XII 1960).
Przy biciu z armat powionął z baszty na Górze Zamkowej państwowy sztandar polski. Litwa Środkowa przestała istnieć.
Wybrał Jan Adamski
krajoznawca-regionalista
Opracowano na podstawie: „Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918 – 1928”.
Wydawnictwo i nakład „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”, „Światowida”, „Na Szerokim Świecie”. Kraków – Warszawa 1928. Druk Dzieła
rozpoczęto dnia 10 sierpnia 1928 r., ukończono dnia 18 grudnia 1929 roku.
było zbyt duże aby planowany manewr powiódł się. W dniu 27 X Kobyliński
przechodzący w kierunku Kuflew – Kałuszyn został dostrzeżony przez ppłk
Bałabana. Powstańcy wyparci z lasu byli ścigani przez Rosjan na odcinku 7
wiorst. Straty po naszej stronie sięgnęły 80 zabitych i 24 rannych i wziętych
do niewoli. Dwa dni później Kazimierz Kobyliński mający pod sobą 300
żołnierzy zmuszony jest bić się koło Wierzbna z 600 osobową kolumną płk
Rambacha. Polacy znowu ponieśli znaczne straty, a w tym 29 rannych
dostało się do niewoli. Ale najgorsze było przed nimi. Kazimierz Kobyliński
otrzymał od płk Adama Andrzeja Zielińskiego wezwanie do przyjścia z
pomocą pod Mińsk. Nocą z 3 na 4 XI 1863 roku oddział ruszył w kierunku
Mieni. Po przybyciu rankiem na miejsce podkomendni Kobylińskiego z
marszu musieli wejść do bitwy. W pierwszym etapie zajęto pozycję na
skraju lasu i w szyku pieszym przez parę godzin prowadzono z Rosjanami
ogień strzelecki. Sytuacja zmieniła się z chwilą przybycia rosyjskiej
piechoty. Ich tyraliery zaczęły podchodzić do lasu. Siły polskie były zbyt
szczupłe aby wdać się w walkę wręcz. Kawalerzyści Kobylińskiego dosiedli
koni. Rozpoczął się odwrót. Za Polakami pędzili dragoni i kozacy. Kto tylko
został w tyle ginął od pik i szabel. Sytuacja stawała się dramatyczna. Konie
nie wytrzymywały tempa. Przecież całą poprzednią noc szły w forsownym
marszu. Tak tą chwilę zapamiętał Paweł Powierza: „Pędziłem przy
Kobylińskim, razem z jego synami. Był ranny w bok. Podtrzymywaliśmy go
na koniu i dalej uciekali. Przyłączało się do nas jeszcze kilkunastu
partyzantów, ażeby pomóc w uprowadzeniu naczelnika. Dragoni ciągle
strzelali, a my nie mogliśmy rozwinąć szybkiego biegu. Wtem padł koń
Kobylińskiego. Już nie podniósł się. Wsadzić naczelnika na innego konia nie
zdołaliśmy. Był tak osłabiony, że nie mógł dźwignąć się. Zdołał zwrócić się
do synów i słabym głosem powiedział: Ja tu już zostanę, a wy – ojcowskim
prawem rozkazuję: ratujcie się! Dragoni pędzili na nas ze wzniesionymi
szablami… Tak ponieśliśmy największą klęskę w dziejach naszej partii.
Zginął naczelnik – tak bardzo przez wszystkich ceniony – i około 50
powstańców. Jednakże partia rozbita nie była, bo ci co pozostali przy życiu
– zebrali się znowu” („Wspomnienia”, s. 36 – 37).
Następnego dnia synowie Kazimierza Kobylińskiego – Adolf i Konstanty,
przebrani za miejscowych chłopów odnaleźli na pobojowisku ciało ojca i
zajęli się jego pogrzebem. Razem z innymi poległymi został on pochowany
we wspólnym grobie przy kościele (Powierza niestety nie wymienia nazwy
miejscowości). Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż
chodzi o kościół parafialny w Wierzbnie koło Kałuszyna. Znajdował się on
najbliżej toczonej walki. Po dziś dzień zachowała się przy nim mogiła
powstańcza z 17 poległymi ale ci którzy w niej spoczywają są anonimowi.
W księgach metrykalnych kościoła nie ma żadnych adnotacji o
powstańczym pochówku. Taką informację uzyskałem w rozmowie
telefonicznej z księdzem proboszczem Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła
w Wierzbnie.
Synowie Kobylińskiego po śmierci ojca już nie powrócili do oddziału. O
młodszym – Konstantym – wiadomo nie wiele. W 1863 roku miał zaledwie
17 lat. Do marca następnego roku razem z bratem Adolfem ukrywali się na
Podlasiu we dworze Karskie. Tam został aresztowany i skatowany przez
kozaków. Za udział w powstaniu zesłano go do rot aresztanckich na
Syberię. Powrócił dopiero po 1917 roku i zmarł w niepodległej Polsce. Los
starszego brata – Adolfa – był bardziej tragiczny. Uniknął aresztowania w
Karskich dzięki lepszej kryjówce. Stamtąd przeniósł się do majątku
Szydłowskiego w Petrykozach. Latem 1864 roku Adolf Kobyliński sam
zgłosił się do gen. Zachara Maniukina, który urzędował w Siedlcach
(obowiązywał wówczas carski ukaz o amnestii dla powstańców). Po

spisaniu zeznań Maniukin wyraził nawet ubolewanie dla cierpień rodziny
Kobylińskich. Kierując się współczuciem zatrudnił Adolfa Kobylińskiego w
swojej kancelarii z pensją 60 rubli rocznie. O tej zadziwiającej
pobłażliwości doniesiono Murawiewowi w Wilnie. „Wieszatiel” zażądał
dostarczenia Kobylińskiego do Wilna. Maniukin nie zgodził się. Murawiew
poskarżył się na to namiestnikowi w Warszawie. Wówczas na jego
polecenie aresztowano Adolfa Kobylińskiego i osadzono w więzieniu w
Grodnie. Wśród więźniów, których było około tysiąca, znajdowały się
osoby wszelakich stanów: szlachta, studenci, nawet rosyjscy wojskowi
oskarżeni za nadużycia. Stąd ekspediowano ludzi z wyrokami sądowymi na
Syberię (ci udawali się na dworzec kolejowy), a innych za „Skidelską
zastawę” (miejsce egzekucji przez powieszenie). Podczas pobytu w
więzieniu Adolfowi bardzo pomagała siostra Józefa. Gdzie tylko mogła
zabiegała o protekcję. Dotarła nawet do następcy Murawiewa – gen.
gubernatora wileńskiego Aleksandra Potapowa. Wsparcia udzielał w
dalszym ciągu gen. Maniukin. Wszystko wydawało się iść ku lepszemu.
Niestety przed Komisją Grodzieńską, która orzekała wyroki Adolf
Kobyliński usłyszał wyrok – śmierć przez powieszenie. Było to tak nagłe, że
zmarł po trzech dniach wskutek napięcia nerwowego.
Nie wiele lepiej los obszedł się z rodziną Tomasza Kobylińskiego z
Horodnian. On sam został w dniu 9 X 1863 w dużym transporcie
wywieziony z Wilna na zesłanie do Tobolska. Starszy syn - także o imieniu
Adolf, za udział w powstaniu trafił za karę w sołdaty, tj. we wrogim
mundurze musiał walczyć za obcą sprawę. O młodszym Edmundzie
wiadomo, że trafił na Sybir.
Siostrzeniec Kobylińskich – Adolf Nowosielski – za waleczność dosłużył się
stopnia kapitana w powstańczej kawalerii. 19 I 1864 roku pod Rudą
Korybutowską został ciężko ranny i po tygodniu zmarł.
Żona Kazimierza Kobylińskiego – Wiktoria – na wieść o tych wszystkich
nieszczęściach dostała pomieszania zmysłów i zmarła w obłąkaniu. Kiedy i
gdzie, i gdzie spoczywa nie wiadomo.
Majątek Kazimierza Kobylińskiego w Zalesianach został przez Rosjan
skonfiskowany i zlicytowany. Zakupił go nieznany z nazwiska duchowny
prawosławny. Następnie jego córka wniosła go jako wiano ślubne do
rodziny Łoszkiejtów. W sierpniu 1915 roku Łoszkiejtowie wyjechali do Rosji
w obawie przed zbliżającym się frontem niemieckim. Z odmętów
rewolucji uratował się tylko syn, Borys Łoszkiejt, który powrócił do
Zalesian. Był typem hulaki, utracjusza i birbanta. Zaczął wyprzedawać po
kawałku ziemię, a gdy było mało zaciągał kredyty w banku. W latach
trzydziestych był tak zadłużony, że zbiory jeszcze na polu były już
zajmowane przez bank. Mimo to nadal używał życia. Jego hulanki w
Białymstoku trwały po kilka dni. Jak wracał to z fasonem. Najpierw jedna
dorożka wiozła laskę i kapelusz Borysa, na drugiej dorożce kiwał się on
sam. Po wejściu Sowietów w 1939 roku został szybko aresztowany i ślad po
nim zaginął.
Potomkowie Kazimierza Kobylińskiego podejmowali kroki w niepodległej
Polsce na rzecz odzyskania ojcowizny. Dopiero wiosną 1939 roku zdołali
uzyskać wyrok sądowy przyznający im 80 hektarów z 330, które
skonfiskowali Rosjanie. Wszystko utracono po reformie rolnej ogłoszonej
przez PKWN w 1944 roku. Dziedzictwo rodu Kobylińskich, gniazdo
rodzinne od 300 lat, bezpowrotnie przepadło.
Tyle o Kazimierzu Kobylińskim. O jego żołnierzach z Litewskiej Kawalerii
przeczytacie Państwo w następnym numerze.
Henryk Zdanowicz
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Nowe koncerty Klepaczanek

Klepaczanki – zespół ludowy z Klepacz od lat będący ambasadorem kulturalnym gminy
Choroszcz i Podlasia – bierze aktywny udział w przeglądach i festiwalach.
We wtorek 26 marca w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku została otwarta
wystawa „Wielkanocne Klimaty”. Podczas wernisażu na scenie wystąpił teatr „Szóstka” i
Chór z MDK. Wydarzenie uświetnił koncert znanego w kraju i za granicą ludowego
zespołu „Klepaczanki”, któremu towarzyszyły dziewczęta z grupy tanecznej MDK ubrane
w piękne ludowe kostiumy podlaskie.
Pierwszy weekend kwietnia upłynął dla grupy bardzo pracowicie. W sobotę 6 kwietnia
Klepaczanki zajęły III miejsce na jubileuszowym X Podlaskim Festiwalu Wielkanocnym w
kategorii zespołów obrzędowych (fot. powyżej) – gala finałowa odbyła się w Auli Magna w
Pałacu Branickich w Białymstoku. I miejsce zajęli Daria Cieślik i Marcin Moczulski z
Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, a II - Zespół Folklorystyczny
Dębina z Dąbrowy Białostockiej.
Więcej informacji o Festiwalu na stronie organizatora: Pro Art Tadeusz Trojanowski
http://www.trojanowscy.pl/. Natomiast w niedzielę 7 kwietnia Klepaczanki uczestniczyły
w Knyszyńskim Ośrodku Kultury w XII Międzynarodowych Spotkaniach Wiosennego
Kolędowania z „Konopielką”. W wydarzeniu wzięło łącznie udział 17 zespołów podlaskich,
grodzieńskich i wileńskich. Gratulujemy zespołowi Klepaczanki udanych koncertów i
pomysłu na aktywne spędzanie czasu!

Gwiazdą festiwalu będzie
Chór Kameralny

MediCoro

pod dyrekcją Bożenny Sawickiej.

Ponadto wiersze deklamować będą laureaci
III edycji konkursu recytatorskiego Słowo o Polsce.

Red., fot. Pro Art Tadeusz Trojanowski

Na wydarzenie zapraszają Parafia Rzymskokatolicka
Eliminacje gminne konkursu piosenki pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika,
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
ph. „MAMA TATA I JA”
i „Gazeta w Choroszczy” - patron medialny wydarzenia

Słowo o Polsce zabrzmiało w M-GCK po raz trzeci
Filip Roszkowski

Patriota

We wtorek 19 marca 2013 roku odbyły się w przedszkolu eliminacje gminne konkursu
piosenki pod hasłem „Mama tata i ja”. Konkurs organizowany był przez MiejskoGminne Centrum Kultury w Choroszczy oraz Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła
II w Choroszczy, a prowadzony przez panią Dorotę Sawicką. Dzieci występowały w
dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki.
W pierwszej kategorii najlepsza okazała się Michalina Wiśniewska wykonująca piosenkę
„Kropki biedronki”.
Drugie miejsce zdobyła Wiktoria Tołoczko śpiewająca piosenkę „Kotek Puszek”.
Trzecią nagrodę odebrała Wiktoria Maciejewska za zaśpiewanie „Dwóch małych
piesków”. Poza tym jury postanowiło przyznać wyróżnienie Oli Rzepnickiej za piosenkę
„Są na świecie” oraz Weronice Kociakowskiej za „Orzeszki laskowe”.
Dyplomy za udział otrzymali: Izabela Wierciszewska, Gabriela Dąbrowska, Marysia
Rytwińska oraz Kacper Wiśniewski.
W drugiej kategorii wiekowej zwyciężyła Julia Grzybko śpiewająca piosenkę „Ziemia –
wyspa zielona”.
Drugie miejsce wywalczył Kamil Dębowski z piosenką „W teatrze”.
Trzecia nagroda powędrowała do Kornelii Sakowicz śpiewającej piosenkę „Wiosna”.
Wyróżnienia zdobyli zaś: Piotr Wrona za „Bardzo zieloną piosenkę” i Ola Dobrogowska
śpiewająca: „Promyk słońca”.
Dyplomy za udział otrzymali: Klaudia Jakicka, Justyna Baszeń, Dominik Kozłowski, Jakub
Chańko, Emilia Mikulska, Martyna Mikulska, Natalia Oleksiej i Krystian Mazerski.
Poziom konkursu był niezwykle wysoki. Wszystkim przedszkolakom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Małgorzata Hubbell
Zdjęcie: Aneta Wysocka

W czerwcowym numerze:
XXXII Dni Choroszczy i ich gwiazda
Dziesięć lat Chóru Miejskiego

W Światowy Dzień Książki – 23 kwietnia – w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury w Choroszczy zgromadziło się ponad
dwadzieścioro uczniów i uczennic ze szkół z całej gminy, aby wziąć
udział w III konkursie recytatorskim Słowo o Polsce. Młodzi
miłośnicy poezji znakomicie przygotowali się do konkursowych
zmagań, warto zaznaczyć, że w poszukiwaniu interesujących
utworów patriotycznych zaangażowani byli często rodzice i
nauczyciele. Ambicja i wysiłek dzieci młodzieży przełożyły się na
wyniki – od początku trwania konkursu nie było tak „szerokiego”
podium, jak w roku bieżącym.
Zmagania oceniało jury w składzie: Elżbieta Wróblewska Kierownik
Biblioteki, Lucyna Jutkiewicz Bibliotekarz i niżej podpisany. Wśród
uczniów gimnazjum I miejsce zajął Jakub Szumkowski recytujący
wiersz Władysława Broniewskiego „Ojczyzna”.
II miejsce zajął Mateusz Sidor deklamujący wiersz „Mój pogrzeb”
autorstwa także W. Broniewskiego. Na III miejscu znalazła się
Dominika Ciołko, która przypomniała utwór Andrzeja Rosiewicza „A
może to przeznaczenie”.
Bardzo wiele pozytywnych emocji dostarczyli recytatorzy ze szkół
podstawowych, jury orzekło, że trzy pojedyncze miejsca to
zdecydowanie za mało, aby wyróżnić najlepsze recytacje. Dlatego
gremialnie podjęta została bezprecedensowa w historii naszego
konkursu decyzja o podwojeniu każdego z miejsc. Nie umniejsza
to w żaden sposób dokonań każdego z nagrodzonych, ale
wymownie świadczy o znakomitej pracy młodych recytatorów.
Na III miejscu znaleźli się: reprezentująca SP w Choroszczy Anna
Wrona (wiersz Stanisława Balińskiego „Ojczyzna Chopina”) i
reprezentantka SP w Złotorii Emilia Kalicka (Władysław Bełza
„Modlitwa za ojczyznę”).
II miejsca ex aequo zdobyli Krystian Kosakowski z SP w Kruszewie
(wiersz Wiesławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”)
oraz Zuzanna Muczyńska z SP w Choroszczy (wiersz W. Bełzy „Do
polskiej dziewczynki”).
Pierwsze miejsca zajęli uczniowie choroszczańskiej Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza. Błażej Szumkowski

Raz do roku w GOK-u
konkurs się odbywa.
„Słowo o Polsce” tak się nazywa.
Zachodzę tam, na krzesło siadam,
a potem wiersz swój opowiadam:
Ja, patriota
nawet za tonę złota, Polski nie oddam tobie wrogu,
nawet u śmierci progu.
Będę jej bronił piersią swoją,
niechaj wrogowie nawet się troją.
Ja będę wałczył, aż do końca.
Jak patriota, jako obrońca.
Nie oddam nawet skrawka ziemi,
nawet gdy z grobu wstanie Lenin
i milionową armię zbierze,
kraju nie oddam, nikt go nie odbierze.
A naród cały hymn zaśpiewa
zieloną nadzieją zaszumią drzewa.
„Jeszcze … nie zginęła.
Póki my żyjemy.”
I wrogowi kraju oddać nie chcemy.
Ukłonię się, na miejsce wrócę.
Kiedy wynik ktoś ogłosi
nie będę płakał, nie będę prosił.
Nawet, gdy na szyi nie zabłyśnie złoto.
To dalej będę patriotą.

deklamował wiersz Konstantego Ignacego Gałczyńskiego
„Polska”, a Filip Roszkowski recytował wiersz „Patriota”, który
napisał specjalnie na konkurs - ten utwór zamieszczamy powyżej.
Wszyscy deklamujący tego dnia wiersze otrzymali nagrody
książkowe. Gratulujemy uczestnikom i i życzymy wielu dalszych
przygód z literaturą.
Zainteresowanych wysłuchaniem pierwszorzędnych recytacji
zapraszamy na V Festiwal Pieśni patriotycznej i Religijnej, który
odbędzie się w piątek 3 maja br. w choroszczańskim kościele –
początek o 12:00.
Obok wykonawców pieśni głównymi bohaterami będą młodzi
recytatorzy. Patronem medialnym wydarzenia i konkursu Słowo o
Polsce” jest „Gazeta w Choroszczy”.
WJC, fot. M-GCK

10

„Gazeta w Choroszczy”

nr 132

www.gazeta.choroszcz.pl

Przedstawienie pasyjne w Zespole Szkół

EDUKACJA

Szkolny Dzień Profilaktyki

W czwartek 21 marca Zespole Szkół odbył się „Szkolny Dzień Profilaktyki”.
W przedsięwzięciu brali udział uczniowie klas drugich gimnazjum. Tego dnia zamiast
typowych zajęć lekcyjnych, uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych,
których tematyka obejmowała zagadnienia takie, jak:

Z racji Świąt Wielkiej Nocy uczniowie gimnazjum wystawili
spektakl pasyjny, będący odzwierciedleniem Ostatniej
Wieczerzy i męki Pana Jezusa. Wyjątkowość spektaklu
polegała na tym, iż wydarzenia ostatnich godzin życia Jezusa
oglądaliśmy z perspektywy apostołów, arcykapłanów i zdrady
Judasza. Dzięki takiej koncepcji ukazana została miłość Jezusa,
a wszystko to w wymiarze duchowym – nie fizycznym.
Refleksyjność przedstawienia skłaniała do wielu przemyśleń,
ukazując emocje towarzyszące Judaszowi i apostołom.
Widzowie byli pod ogromnym wrażeniem umiejętności
aktorskich naszych gimnazjalistów, którzy z powagą odegrali tak
ważne role: Chrystusa – Jakub Bałdyga, Apostołów – Karol
Polak, Paweł Mielech, Marcin Lubowicki, Paweł Kiziński,
Judasza – Kacper Jaroszewicz, Kajfasza – Tomasz Baszeń,
Annasza – Jakub Szumkowski, Arcykapłanów: – Robert Sikorski,
Damian Topczewski, Jedrzej Gabrian, Sługę – Mateusz Sikorski,
Matkę Jezusa – Julia Regucka, Weronikę– Kinga Siemieniuk,
Niewiast – Kamila Patrycja Antoniuk, Dominika Maziec,
Szymona Cyrenejczyka - Jakub Bystrowski, Żołnierzy – Piotr
Zębrowski, Maciej Osiepski.

Z uniesieniem przedstawiły piękne pieśni opowiadające o nauce
i życiu oraz cierpieniu Jezusa aż do chwili śmierci – ostatnią
pieśnią wprowadziły nastrój Wielkanocnego poranka.
Dużą rolę w odtworzeniu ostatniej drogi Jezusa na Golgotę
odegrała dekoracja przygotowana przez p. Monikę Tekielską oraz
dobrane przez p. Annę Dąbrowską-Czochańską stroje, które
zrobiły wrażenie na widzach i na pewno pomogły uczniom
zrozumieć podniosłość zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

„Współczesne zagrożenia – narkotyki, dopalacze, napoje energetyzujące”,
„Profilaktyka uzależnień – NIE dla alkoholu i papierosów”
„Przemoc w cyberprzestrzeni”
„Agresji i przemocy stanowcze NIE”
Zajęcia prowadzone były przez specjalistów terapii uzależnień – p. Dominikę Grzybek i p.
Agatę Niemczynowicz, psychologa szkolnego – p. Ewelinę Świrydziuk oraz
socjoterapeutkę p. Irenę Maksymiuk.
W zajęciach uczestniczyło 65 uczniów klas II gimnazjum.
Szkolny Dzień Profilaktyki, organizowany po raz kolejny w szkole, miał na celu
uświadomienie młodzieży, jak ważne jest to, abyśmy w życiu, podejmowali tylko mądre i
odpowiedzialne decyzje.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza ds.
Rozwiązywania Problemów Uzależnień – panem Witoldem Wróblewskim.
Koordynator przedsięwzięcia: Małgorzata Czulewicz

Za scenariusz oraz reżyserię odpowiedzialni byli: p. Tomasz
Perkowski oraz p. Agnieszka Paliwoda, która zadbała także o
charakteryzację aktorów.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się
do realizacji naszej sztuki, szczególne podziękowania dla p.
Małgorzaty Łotowskiej za udostępnienie strojów oraz dla p.
Dariusza Bielawskiego za udokumentowanie tych chwil.

Wspaniale zaprezentował się również chór w składzie: Justyna
Miastkowska, Justyna Polak, Beata Polak, Joanna Rojecka,
Patrycja Bąk.

Anna Dąbrowska-Czochańska
Tomasz Perkowski
fot. Dariusz Bielawski

Przegląd Piosenek
Angielskich
w SP w Choroszczy
W poniedziałek 18 marca odbył się Przegląd Piosenek
Angielskich, podczas którego uczniowie naszej szkoły, a także
SP nr 21 i 34 z Białegostoku zaprezentowali różnorodne utwory
w języku angielskim. Dzieci zaśpiewały wiele znanych
przebojów, m.in. Adele czy Celine Dion. Przyjazna atmosfera
pomogła nastolatkom w pełni zabłysnąć talentem wokalnym, a
także zachęciła uczniów do bliższego poznania się. Melodyjne
przeboje inspirowały do wspólnej zabawy.
Na zakończenie imprezy pani dyrektor Joanna Zawadzka
wręczyła dzieciom upominki i zaprosiła wszystkich na kolejne
spotkania z angielskimi piosenkami. Uczniowie cieszyli się z
otrzymanych prezentów. Dzięki hojności sponsorów każde językowej „Bookland” w Białymstoku, przedstawicielowi
wydawnictwa Pearson pani Katarzynie Żukowskiej-Matuk oraz
dziecko zostało w pełni docenione i nagrodzone.
przedstawicielowi Wydawnictwa Oxford pani Wiesławie
Dziękujemy państwu Elżbiecie i Jarosławowi Masłowskim, Gierłachowskiej-Bałdyga.
Organizatorzy: Joanna Chmur
właścicielom sklepu PPUH „Plus” w Choroszczy, księgarni
Monika Kuchcińska, Anna Hajduczenia

Dzień Otwarty w Szkole
Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy

We wtorek 19 marca 2013 roku o 17.00
korytarze Szkoły Podstawowej im Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy rozbrzmiały głosami
dzieci i dorosłych. Stało się to za sprawą Dnia
Otwartego Szkoły. Przy wejściu głównym
Rodziców i dzieci witali przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego, kierując Gości do
sali gimnastycznej. Po powitaniu przez Panią
Dyrektor Joannę Zawadzką wszyscy wysłuchali
części artystycznej w wykonaniu
utalentowanych, małych aktorów z klasy I a i I
c.
Po przedstawieniu wszyscy zwiedzali budynek
szkoły. Następnie dzieci razem ze swoimi
rodzicami zostały zaproszone do poszczególnych
sal, gdzie uczniowie pod kierunkiem nauczycieli
przygotowali bardzo ciekawe i liczne zadania.
Dzieci odwiedzały „Krainę zagadek wiosennych”,
„Świat zabaw”, uczestniczyły w zajęciach
umuzykalniających, układały puzzle, brały udział
w ruchowym torze przeszkód oraz zamieniały się
w małych kucharzy. Przyszli mali uczniowie na
własne oczy mogli przekonać się, że w naszej
szkole warto się uczyć. A sądząc po ich minach i
chęci uczestniczenia we wszystkich zabawach
podobało im się bardzo.
Mamy nadzieję, że Goście, którzy odwiedzili
naszą szkołę, chętnie do nas powrócą.
Dziękujemy za przybycie i serdecznie
zapraszamy na następne spotkanie.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Dzień Otwartych Drzwi
w choroszczańskim Zespole Szkół
W poniedziałek 25 marca 2013r. zapisze się na pewno w pamięci tych, którzy odwiedzili
Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Choroszczy. W piękne, słoneczne,
choć mroźne popołudnie podwoje naszej szkoły zostały otwarte dla uczniów klas
szóstych i ich rodziców. To była świetna okazja, by zobaczyć nową szkołę, w której będą
mogli uczyć się od września.
Staraliśmy się – dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół – by młodzi goście
docenili możliwość nauki w przyjaznym miejscu, w otoczeniu osób sympatycznych, by
poczuli przedsmak przyszłych zmagań z nauką, a przy tym – by dobrze się bawili.
Na sali gimnastycznej p. dyrektor Danuta Małyszko przywitała przybyłych gości. Zebranym
zademonstrowano prezentację multimedialną dotyczącą historii naszej szkoły. Następnie
poszczególni nauczyciele zaopiekowali się grupami, oprowadzając przybyłych po naszym
pięknym budynku szkolnym. W wielu salach nasi goście mieli okazje obejrzeć ciekawe
doświadczenia, prezentacje uczniów, pobawić się, wziąć udział w quizach i obejrzeć scenki
na przykład rosyjską wersję bajki o rzepce. „Sznury” młodych ludzi wędrowały od sali do
sali, a na ich twarzach widać było autentyczne zainteresowanie. Podsumowaniem
wieczoru stał się spektakl „Antygona”, przygotowany przez uczniów szkolnego koła
teatralnego.
Mamy nadzieję, że wszyscy – gospodarze i goście – byli usatysfakcjonowani spotkaniem w
Zespole Szkół w Choroszczy.
Czekamy we wrześniu na tych, którzy urzeczeni atmosferą wybiorą naukę w Publicznym
Gimnazjum i Publicznym Liceum w Choroszczy, by rozwijać się i doskonalić swoją wiedzę i
umiejętności.
Anna Dąbrowska-Czochańska
Tomasz Perkowski

Światowy Dzień Poezji w Choroszczy
Światowy Dzień Poezji to święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez
UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu.
Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym
świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję
oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”. W bibliotece
szkolnej uczniowie klas czwartych uczestniczyli w zajęciach poświęconych wierszom
znanych poetów dla dzieci. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną „Być poetą”,
czytali wiersze i bawili się słowami – układali krótkie limeryki. Zajęcia miały na celu
zachęcenie dzieci do czytania wierszy i zwrócenie uwagi na ulotne piękno poezji.
W. Litwin, M. Szumkowska – nauczyciele bibliotekarze,
C. Zubrycka- nauczyciel języka polskiego
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Międzypokoleniowe spotkania młodzieży z seniorami

Łukasz Wierzbicki został zaproszony na Podlasie przez Książnicę Podlaską im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku. Spotkania z czytelnikami zaplanowano w wielu
bibliotekach, między innymi w Choroszczy. W piątek 19 kwietnia spotkanie odbyło się
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Bibliotece Publicznej w Choroszczy. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Łukasz Wierzbicki
jest autorem książek dla dzieci i dla dorosłych, jest podróżnikiem, autorem audycji
muzycznej Wyspa Skarbów w poznańskim radio Fan. W latach 2000-2010 zajmował się
zawodowo produkcją koncertów, spektakli kabaretowych oraz innych wydarzeń
kulturalnych.
Jest autorem książki „Afryka Kazika”, która jest fenomenem na polskim rynku. Jest to
prawdziwa powieść drogi – napisana zrozumiałym dla kilkulatka językiem, świetnie
nadająca się dla dziecka, które zaczyna samodzielnie czytać. Jeśli szukamy książki, którą
nasze dziecko będzie podczytywać pod kołdrą to MUSI ją mieć. Drugą świetną powieścią
jest„Dziadek i niedźwiadek”- jest to opowieść prawdziwa o niedźwiedziu, który miał na
imię Wojtek, który wędrował z Armią Andersa podczas II Wojny Światowej. Na podstawie
tej historii powstała właśnie ta książka. Inne książki tego autora dla dzieci to: „Wróżby dla
Kuźmy” oraz „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana”.
Spotkanie było bardzo ciekawe, dzieci słuchały opowieści autora z zapartym tchem,
dodatkowo towarzyszył spotkaniu pokaz zdjęć oraz różnego rodzaju rekwizyty
przywiezione przez autora. Na koniec spotkania wszystkie dzieci otrzymały ulotkę z
zapowiedziami wydawniczymi autora z autografem.
Na spotkaniu można było kupić książki Pana Łukasza Wierzbickiego, Biblioteka zakupiła
od autora książki do swoich zbiorów. Zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą przeczytać
o przygodach Kazika i niedźwiadka Wojtka do Biblioteki.
Kierownik biblioteki
Elżbieta Wróblewska

Spotkanie kresowe

Od kilku lat uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Choroszczy
współpracują z Kołem Emerytów i Rencistów Nr 15 w Choroszczy.
Młodzież pod kierunkiem wychowawców Pani Małgorzaty
Łotowskiej, Pani Anny Kozłowskiej i Anny DąbrowskiejCzochańskiej przygotowuje oprawę teatralno-muzyczną wielu
uroczystości. Uczniowie bardzo chętnie projektują elementy
scenografii, wykonują własnoręcznie drobne upominki
okolicznościowe, a także kartki z życzeniami. Młodzież rozwija
własne pasje i zainteresowania, poznaje różne formy współpracy
ze środowiskiem lokalnym.

W bardzo bogatym programie obchodów dnia 18 marca w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury Bibliotece Publicznej w Choroszczy w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło
się spotkanie z pisarką Teresą Siedlar-Kołyszko połączone z promocją książki „Przecież tu
kiedyś Polska była… Reportaże kresowe”. Współorganizatorem spotkania było
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy oraz Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna.
Pani Teresa od lat podróżuje po dawnych kresach wschodnich w poszukiwaniu śladów
polskości, w wyniku tych podróży powstał cykl reportaży ziem kresowych tj. „Od
Smoleńska po Dzikie Pola”, „Byli, są. Czy będą…?”, „Od Kircholmu po Jałtę” i ostania
książka „Przecież tu kiedyś Polska była… Reportaże kresowe”. Spotkanie było bardzo
ciekawe, autorka w sposób bardzo ciekawy opowiadała o swoich podróżach, przygodach i
spostrzeżeniach. Słuchając opowieści autorki czuło się troskę o Polaków, którym przyszło
się tam żyć.
Na koniec Teresa Siedlar-Kołyszko podpisywała egzemplarze swoich książek i odpowiadała
na pytania czytelników. Biblioteka Publiczna otrzymała 2 książki do swego księgozbioru,
zapraszamy do czytania.
Elżbieta Wróblewska
Kierownik Biblioteki

Wesprzyj akcję
Zespołu Szkół –
„Oddaj książki
do naszej rączki”

Biblioteka Publiczna - Filia w Klepaczach
tel. 85 662 62 11
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek –10:30-18:30
środa – 10:30-18:30
czwartek – 8:00-16:00
piątek – 8:00-16:00

Więcej informacji z prac bibliotek w gminie
Choroszcz znajdziesz na stronie internetowej:

Konkurs plastyczny
„Pisanki Wielkanocne”
W środę 27.03.2013 podczas apelu szkolnego w Zespole Szkół w
Choroszczy nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
„Pisanki Wielkanocne” oraz wręczenie nagród laureatom.
Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat tradycji
polskich związanych z okresem świąt Wielkanocnych,
popularyzacja twórczości plastycznej oraz rozwijanie
pomysłowości i wyobraźni wśród uczniów gimnazjum. Wszystkie
zgłoszone do konkursu prace zwracały uwagę oryginalnością i
estetyką wykonania.
Laureatami konkursu zostali:
Joanna Dąbrowska III B, Mateusz Kościuczyk II C, Wojciech
Sidorowicz I C, Aleksandra Krukowska I B, Iwona Skorulska I A, Julia
Grzybko II C i Magdalena Rojecka I C
Wystawę pokonkursową można było obejrzeć w świetlicy szkolnej.
Gratulujemy zwycięzcom.
Anna Kozłowska
Barbara Raczkowska-Bobek

Spotkanie bibliotekarzy

We wtorek 23 kwietnia obchodzony był
Światowy Dzień Książki. W związku z
tym Zespół Szkół w Choroszczy ogłosił
akcję Oddaj książki do naszej rączki.
Zwracamy się do czytelników „Gazety
w Choroszczy” i wszystkich ludzi dobrej
woli, by niepotrzebne już im książki
przekazali uczniom naszego gimnazjum
i liceum.
Będziemy bardzo wdzięczni za każdy
dar. Z góry dziękujemy.
Społeczność Zespołu Szkół
w Choroszczy

Zapraszamy do Bibliotek Publicznych!
Biblioteka Publiczna w Choroszczy:
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział
dla Dzieci i Czytelnia:
tel. 85 719 18 36
poniedziałek nieczynne
Środa, piątek 8:00 - 16:00
wtorek, czwartek 9:30 - 17:30
Sobota 10:00 - 15:00

Występy młodzieży Publicznego Gimnazjum w Choroszczy
zawsze spotykają się z gorącym przyjęciem ze strony
zgromadzonych. Uczniowie otrzymują burzliwe oklaski i słowa
uznania. Mamy nadzieję, że międzypokoleniowe spotkania z
seniorami, które stały się tradycja w naszej szkole będą
kontynuowane.
Anna Kozłowska

W marcu młodzież gimnazjalna podczas obchodów „Dnia Kobiet”
zaprezentowała niezwykłą niespodziankę naszym seniorom.
Uczniowie przygotowali wieczór poezji pt. „Świat kobiet”.
Zgromadzeni mogli wysłuchać utwory polskich i rosyjskich
poetów. Uczniów prezentujących utwory w języku rosyjskim
przygotowała Pani Agnieszka Łuniewska. W świat poezji rosyjskiej
uczestników spotkania przeniosły Zuzanna Winnicka IIe, Klara
Kardasz Ie, Klaudia Zachowicz Ie, Izabela Żmujdzin Ie. Uczniowie
Anna Miastkowska IIe, Joanna Dziejma Ie, Magdalena Sokół Id,
Elwira Szewczul Ib, Katarzyna Smalak Ib, Kinga Siemieniuk IId,
Maksymilian Dąbrowski I b zaprezentowali swoje talenty
recytatorskie, przybliżyli oni wiersze takich autorów jak Adam
Mickiewicz, Maria Pawlikowska – Jasnorzewska, Adam Asnyk.
Izabela Zajkowska brawurowo wykonała utwory „Być kobietą”
Alicji Majewskiej oraz piosenki Anny Jantar „Tyle słońca w całym
mieście” i „Najtrudniejszy pierwszy krok”.
W kwietniu gimnazjaliści przygotowali przedstawienie słowno –
muzyczne „Wiosenne potyczki”. Wiosna nastraja nas
optymistycznie, śpiew ptaków, zapach kwiatów budzi w nas
różnorodne uczucia. Młodzież poprzez wiersze i piosenki chciała
przybliżyć seniorom te właśnie pozytywne emocje. Uczennice
Patrycja Bąk, Beata Polak, Izabela Zajkowska po raz kolejny
oczarowały swoim głosem i w sposób profesjonalny wykonały
utwory muzyczne. Dziewczęta z klasy I e, Klara Kardasz, Izabela
Żmujdzin, Patrycja Jabłońska, Klaudia Zachowicz zaśpiewały
piosenkę „Tyle słońca w całym mieście” według własnej aranżacji.

Tegoroczne XIV Dni Kultury Kresowej w Białymstoku rozpoczęły się Kaziukowym
Jarmarkiem w dniu 3 marca, na którym można było kupić tradycyjne palmy
wielkanocne. Na kilkudziesięciu stoiskach ustawionych na Placu Piłsudskiego przed
Teatrem Dramatycznym swoje wyroby sprzedawali twórcy z Podlasia, Kurpiów, a także z
Litwy i Białorusi. Dni Kultury Kresowej organizuje Towarzystwo Przyjaciół Grodna i
Wilna.

Zuzanna Winnicka i Anna Miastkowska sprawdziły się znakomicie
w roli osób prowadzących uroczystość.

Biblioteka Publiczna - Filia
w Barszczewie
tel. 85 719 13 90
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek – 8:00-16:00
środa – 8:00-16:00
czwartek – 11:00-17:00
piątek – 8:00-16:00

biblioteka.choroszcz.pl

W środę 17 kwietnia 2013 roku w bibliotece Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza
odbyło się spotkanie metodyczne nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych
Białegostoku i powiatu białostockiego. Gościliśmy panie Olgę Topolewską i Magdalenę
Kraszewską z Biblioteki Pedagogicznej, które sprawują opiekę metodyczną nad
bibliotekami szkolnymi Białegostoku i województwa podlaskiego oraz nauczycieli.
Program spotkania obejmował: prezentację pracy naszej biblioteki ze zwróceniem uwagi
na innowację pedagogiczną „ Książka uczy i wychowuje” realizowaną przez bibliotekę w
roku szkolnym 2011/2012. Goście obejrzeli prezentację multimedialną poświeconą
wszystkim działaniom podjętym w ramach innowacji pedagogicznej. Natomiast uczniowie
klas IV – VI zaprezentowali inscenizację z innowacji „Troglodyci są wśród nas”
przygotowaną pod kierunkiem pani Agnieszki Zajko – nauczyciela świetlicy szkolnej. Część
szkoleniową obejmowała prezentacja poświęcona bibliotece jako „trzeciemu miejscu”
oraz omówienie aktualności w tym akcji „Stop likwidacji bibliotekom”. Ważnym punktem
spotkania była wycieczka do Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Goście zostali
również zaproszeni we wrześniu na spotkanie metodyczne w szkole filialnej w Rogowie.
Walentyna Litwin, Marzanna Szumkowska
nauczyciele bibliotekarze
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Warto inwestować w takiego zawodnika, jest bardzo zdolny,
bardzo pracowity, z powodzeniem mógłby grać w ekstraklasie –
szkoda, że nie jest w niej teraz LUKS Badminton Choroszcz. Raz
jeszcze gratuluję Piotrowi Wasilukowi - powiedział „Gazecie…”
prezes klubu p. Tomasz Dakowicz. Nasza redakcja dołącza się do
gratulacji i życzymy Piotrowi Wasilukowi dalszych sukcesów.
Jednocześnie zachęcamy przedsiębiorców do wspierania kuźni
młodych badmintonowych talentów, jaką jest LUKS Badminton
Choroszcz.
Piotr Wasiluk jest wychowankiem Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego Badminton Choroszcz. Na co dzień trenuje
pod okiem Pawła Lenkiewicz oraz Marcina Dernogi. W
Mistrzostwach Polski Juniorów zdobył złoty medal w grze
pojedynczej oraz brązowy medal w grze mieszanej w parze z
Karoliną Janowską (Hubal Białystok).
Solec Kujawski przez 3 dni (12-14.04.2013) gościł najlepszych
zawodników w kategoriach Juniorów i Młodzieżwoców. W
mistrzostwach wystartowało ponad 150 zawodników
reprezentujących kluby z całego kraju.
Piotr Wasiluk w mistrzostwach Polski rozstawiony był z nr. 1.
Zawodnik w drugiej rundzie pokonał zeszłorocznego mistrza
Polski i najgroźniejszego przeciwnika z reprezentacji kraju,
Mateusza Świerczyńskiego z klubu Orkan Przeźmierowo. Po
trwających 45 minut pojedynku Wasiluk wygrał 2:1 w setach
15:21, 21:18, 21:18. Był to zarazem jeden z najładniejszych
pojedynków tych mistrzostw.
W kolejnych rundach Piotr pokonał:

I runda:
Piotr Wasiluk – Mateusz Świerczyński (Orkan Przeźmierowo) –
15:21, 21:18, 21:18
II runda:
Piotr Wasiluk – Kamila Korbela (Kolejarz Częstochowa) 21:8,
21:3
Półfinał:
Piotr Wasiluk – Marcin Hałasa (Kiko Zamość) – 21:12, 21:11
Finał:
Piotr Wasiluk – Daniel Gujski (Kiko Zamość) – 21:14, 21:14
Piotr Wasiluk i Karolina Janowską (Hubal Białystok) zdobyli
brązowy medal w grze mieszanej:
I runda:
Piotr Wasiluk/Karolina Janowska – Miłosz Bochat/Magdalena
Witek 21:0, 21:0
II runda
Piotr Wasiluk/Karolina Janowska – Kamil Jędrys/Paulina
Kaczorowska (Warszawa/Jelenia Góra) 21:16, 21:13
Półfinał
Piotr Wasiluk/Karolina Janowska – Dominik Sado/Kinga Haracz
(Ropczyce/Głubczyce) – 17:21, 17:21
Oprócz Piotra Wasiluka świetny występ zanotowali zawodnicy
Pawła Lenkiewicza i Marcina Dernogi trenujący w Ośrodku
Szkolenia Sportowego Młodzieży w Białymstoku. Łącznie ich
podopieczni zdobyli 11 medali: 4 złote, 4 srebrne oraz 3 brązowe.
Piotr Wasiluk pięknie przepracował cały okres przygotowawczy,
miał zapewnionych bardzo dużo startów międzynarodowych
m.in. na Litwie, Czechach, Słowacji, Węgrzech oraz brał udział w
mistrzostwach Europy do lat 17, które były rozgrywane w Turcji.
Jego zaangażowanie oraz ciężka praca zaowocowały na
Mistrzostwach Polski. Ogólnie ze startów naszych zawodników
jestem bardzo zadowolony – zdobyliśmy łącznie 11 medali: 4
złote, 4 srebrne i 3 brązowe co jest ogromnym wyróżnieniem dla
nas jako trenerów. Te sukcesy wiele dla nas znaczą – cieszę się, że
zmierzamy w odpowiednim kierunku – podsumował znakomite
wyniki młodych Podlasian Paweł Lenkiewicz trener LUKS
Choroszcz oraz Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w
Białymstoku.
Red.

Wiosenny Turniej Podlaskiej Ligi Badmintona
o Puchar Burmistrza Choroszczy
W sobotę 6 kwietnia w hali sportowej Zespołu Szkół w
Choroszczy odbył się Wiosenny Turniej Podlaskiej Ligi Badmintona o Puchar Burmistrza Choroszczy. W zorganizowanej przez
LUKS Badminton Choroszcz we współpracy z Urzędem
Miejskim i Zespołem Szkół młodzieżowej części imprezy
integrującej podlaskie badmintonowe środowisko amatorów
wzięli udział zawodnicy i zawodniczki m.in. z Choroszczy, Juchnowca, Rosochatego Kościelnego i z Białegostoku. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom sportowej postawy, a organizatorom
życzymy wielu następnych równie udanych turniejów.
Wyniki indywidualne Wiosennego Turnieju Podlaskiej Ligi
Badmintona o Puchar Burmistrza Choroszczy:
U-11 Chłopców:
1. Szymon Snarski (Hubal Białystok)
2. Krystian Żmujdzin (Hubal Białystok)
3. Jakub Kurza (Hubal Białystok)
U-11 Dziewcząt:
1. Agnieszka Garbowska (LUKS Badminton Choroszcz)
2. Natalia Jaworowska (Inter Rosochate Kościelne)
3. Aleksandra Łobodzińska (LUKS AMATOR Juchnowiec)

KOMUNIKATY

Już 17 czerwca wystartuje sygnał
cyfrowy i zniknie analogowy

Piotr Wasiluk Mistrzem Polski
Juniorów w badmintonie

Piotr Wasiluk – reprezentant LUKS Badminton Choroszcz –
został Mistrzem Polski Juniorów w grze pojedynczej na
rozegranym w Solcu Kujawskim w dniach 12-14.04.2013
Mistrzostwach Polski Juniorów. W finałowym meczu wygrał
21-14 i 21-14 z Danielem Gujskim (UKS Kiko Zamość). Piotr
Wasiluk tak podsumował swój podwójny sukces na
Mistrzostwach Polski: Bardzo się cieszę z tak udanego występu.
To miłe uczucie kiedy ciężka praca przynosi takie wspaniałe
rezultaty. Przed mistrzostwami nie spodziewałem się aż tak
dobrych wyników. Spełniło się jedno z moich marzeń ale wiem,
że czeka mnie jeszcze dużo pracy.

SPORT

U-13 Chłopców:
1. Jakub Więckowski (LUKS Badminton Choroszcz)
2. Filip Roszkowski (LUKS Badminton Choroszcz)
3. Jakub Malinowski (LUKS Badminton Choroszcz)
U-13 Dziewcząt:
1. Kinga Zalewska (LUKS AMATOR Juchnowiec)
2. Karolina Szmytko (LUKS AMATOR Juchnowiec)
3.Julia Redlińska (LUKS AMATOR Juchnowiec)
U-15 Chłopców:
1. Szymon Mitrosz (LUKS Badminton Choroszcz)
2. Michał Falkowski (LUKS Badminton Choroszcz)
3. Daniel Garbowski (LUKS Badminton Choroszcz)
U-15 Dziewcząt:
1. Maria Wasiluk (LUKS Badminton Choroszcz)
2. Sylwia Litwiejko (LUKS AMATOR Juchnowiec)
3. Edyta Domaszuk (LUKS AMATOR Juchnowiec)
U-19 Chłopców:
1. Kamil Krysiuk
2. Damian Garbowski
3. Patryk Ambroziak
Red., fot. WJC

„Włącz cyfrową. Włącz Podlaskie” - to hasło promuje proces cyfryzacji telewizji
naziemnej w naszym regionie. Odłączenie sygnału analogowego i włącznie cyfrowego
nastąpi w większości województwa 17 czerwca, a w zachodniej części regionu 23 lipca.
W konkursie na hasło wpłynęły 42 zgłoszenia. Wygrały: Włącz cyfrową – to hasło Pameli
Kozioł z V LO w Białymstoku, a Włącz Podlaskie – to hasło Zuzanny Jaśkiewicz z V LO w
Białymstoku. W konkursie na logo wpłynęło 78 zgłoszeń. Wygrało logo Martyny Wołejko
z Publicznego Gimnazjum nr 18 w Białymstoku.Wyróżnienie otrzymało logo, którego
autorką jest Katarzyna Zuzanna Aponowicz uczennica Szkoły Podstawowej nr 15 w
Białymstoku.
Cyfrowa telewizja naziemna to przełom technologiczny. Oznacza nadawanie większej
liczby programów telewizyjnych, poprawę jakości obrazu i dźwięku, wprowadzenie
telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television), równoległe
nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych (np. w kilku językach oraz dźwięku przestrzennego).
Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania
analogowego nowoczesną techniką cyfrową, należy do jednego z najważniejszych
projektów w sferze publicznej łączących zagadnienia społeczne, ekonomiczne i
techniczne. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza
wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 r.
Tradycyjne analogowe odbiorniki telewizyjne nie są zdolne do odbioru emisji cyfrowych.
Dlatego odbiór emisji cyfrowych wiąże się z koniecznością zastosowania jednego z dwóch
rozwiązań:
1) dołączenie do analogowego odbiornika telewizyjnego odpowiedniego urządzenia
umożliwiającego odbiór sygnału cyfrowego – dekodera
2) wymiana analogowego odbiornika na cyfrowy.
mat. org.

