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W  niedzielę 4 sierpnia w Choroszczy już po raz 24. rozpocznie się Jarmark Dominikański. 
Ta jednodniowa impreza plenerowa co roku gromadzi tłumy odwiedzających i dziesiątki 
wystawców. W parku przy Muzeum Wnętrz Pałacowych zagości regionalne jadło, 
powidła, miody, wyroby rękodzielnicze i regionalna literatura. Na jarmarkowej scenie 
wystąpią: Kalinka, Estradowo-Symfoniczna Orkiestra ze Szkoły Muzycznej w Grodnie, 
Klepaczanki i Junior, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Papa D. Nowością będzie „I Turniej 
Sołectw” – od 13:10 do 16:00 na ubitej ziemi w szranki staną reprezentacje okolicznych 
miejscowości na czele z sołtysami. Na drużyny czekają atrakcyjne nagrody oraz 
niezapomniane konkurencje – w tym rzut kaloszem czy slalom z taczką i wiele 
podobnych, wciąż czekających na wpisanie na listę konkurencji olimpijskich. 
Wydarzenie I Turniej Sołectw w ramach Jarmarku Dominikańskiego jest 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dodajmy, że miejscowości z gminy 
Choroszcz od 2010 r. korzystają z funduszy sołeckich, w tym roku w programie 
zwiększającym wpływ obywateli na lokalny budżet inwestycyjny uczestniczą wszystkie 
sołectwa. Honorowy patronat nad Jarmarkiem Dominikańskim pełni Burmistrz 
Choroszczy, który podczas imprezy o 16:00 wystrzeli z armaty na znak uroczystego 
otwarcia części koncertowej i wręczy nagrody zwycięzcom I Turnieju Sołectw. 
Nie zabraknie gier i zabaw dla najmłodszych zasponsorowana przez Stowarzyszenie 
N.A.R.E.W. Na jarmarkowej scenie zagości o 13:00 spektakl „Zaczarowane krzesiwo”. 
Ponadto na terenie będzie można zmierzyć poziom cukru i wysokość ciśnienia tętniczego 
krwi. Wykwalifikowani instruktorzy zaprezentują pokaz sztuk walki i nauczą chętnych 
podstaw samoobrony. Na uczestników czekają też niespodzianki i rozrywka 
przygotowane przez lokalne instytucje oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Podczas Jarmarku Dominikańskiego odbędzie się także prapremiera albumu zdjęć 
Mariusza Piotrowskiego „Z wysokości spogląda Pan. Krzyże i kapliczki nadnarwiańskiej 
gminy Choroszcz”. Redaktorem publikacji jest Anna Grabowska historyk sztuki, a 
wydawcami są Miejsko-Gminne Centrum Kultury i  Urząd Miejski.

Zapraszamy na Jarmark Dominikański w Choroszczy – imprezę pełną lata!

Redakcja „Gazety w Choroszczy” i Miejsko-Gminne Centrum Kultury

Twoja Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa

- zapoznaj się z ofertą Twojej Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 

w Choroszczy, szczegóły na stronie 6.

www.twojaskok.pl

Program XXIV Jarmarku Dominikańskiego
- imprezy pełnej lata

niedziela 04.08.2013 r. 
/Park przy Muzeum Wnętrz Pałacowych 

w Choroszczy/

12:30 – przyjazd kolumny Moto Retro

13:00 – spektakl dla najmłodszych 
„Zaczarowane krzesiwo” w wykonaniu Teatru 

Arlekin

13:15 – rozpoczęcie I Turnieju Sołectw

16:00 – salwa armatnia na uroczyste otwarcie 
XXIV Jarmarku Dominikańskiego i 
podsumowanie I Turnieju Sołectw

16:30 – pokaz sztuk walki

16:40 – koncert Klepaczanek /regionalnego 
zespołu ludowego/

17:00 – koncert zespołu Kalinka 

18:00 – występ młodzieżowej Estradowo-
Symfonicznej Orkiestry ze Szkoły Muzycznej 

w Grodnie

19:00 – koncert zespołu Junior

20:30 – koncert gwiazdy wieczoru – „PAPA D”

22:00 – pokaz sztucznych ogni

22:15 – zakończenie imprezy

Współorganizatorzy:

Patroni medialni:
XXIV Jarmark Dominikański

odbywa się 
pod honorowym patronatem

Burmistrza Choroszczy

Sponsorzy:

Organizator:

Dar krwi - darem życia!
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  niedziele: 

4 sierpnia i 1 września
w godzinach od 9:00 do 13:00.

Spółdzielnia w stanie wrzenia
Trwa zamęt w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. W piątek 29 
czerwca Walne Zgromadzenie odwołało prezesa w głosowaniu jawnym stosunkiem 
głosów 74 za odwołaniem, 20 przeciw przy 4 wstrzymujących się. Dodajmy, że Walne 
Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
w Choroszczy w piątek 29 zanim się jeszcze rozpoczęło w hali sportowej Zespołu Szkół 
wywołało swoiste trzęsienie ziemi, a było ono, jak w filmach Alfreda Hitchcocka 
dopiero początkiem wzrostu napięcia. Ochrona zamiast  dyskretnie czuwać nad 
bezpieczeństwem licznie zebranych, rozpoczęła selekcję wchodzących na salę – 
okazało się, że wejść mogli tylko członkowie spółdzielni, a ich rodziny już nie. 
Wywołało to zrozumiałą konsternację wśród zebranych i przepychanki, 
interweniowali policjanci i przewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Dąbrowski, który z 
mikrofonem w ręku ustalał, kto zatrudnił ochroniarzy i czy owa naganna selekcja ma 
prawne uzasadnienie.

Dzielni spółdzielcy i mieszkańcy wsparci przez Jacka Dąbrowskiego dopięli swego 
i pozostali na sali, na której przez następne blisko siedem godzin miały się toczyć 
burzliwe obrady. Dla wprawnego obserwatora nie było tajemnicą, że uzyskanie przez 
Zarząd Spółdzielni absolutorium za 2012 rok będzie graniczyć z cudem, zwłaszcza po tak 
dziwnym „powitaniu”. Mówi się, że aby dodać barw szaremu życiu na blokowisku, 
należy pójść na Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej i zagłosować inaczej 
niż sąsiad czy sąsiadka. Tym razem spółdzielcy byli bardzo konsekwentni i zdecydowaną 
większością głosów nie udzielili absolutorium dla członków Zarządu, po czym odwołali 
prezesa i jego zastępczynię. Z Zarządu SML-W pozostał tylko główny księgowy.

Obrady pod przewodnictwem p. Grzegorza Gereluka zakończyły się przyjęciem 
wniosku o następne Walne Zgromadzenie – tym razem w trybie nadzwyczajnym. 
Wcześniej spółdzielcy przyjęli uchwałę, dzięki której ubiegłoroczny zysk SML-W 
zostanie przeznaczony na obniżenie obciążeń eksploatacyjnych za mieszkania dla 
członków spółdzielni.

Rada Nadzorcza dzień po Walnym Zgromadzeniu zebrała się  i umowę z prezesem 
rozwiązała, a wypowiedzenie konsekwentnie nieprzyjmowane przez adresata zostało 
złożone  11 lipca. Jacek Dąbrowski, który przewodniczy Radzie Nadzorczej nie ukrywa, 
że sytuacja w spółdzielni jest trudna: Prezes nie przyjął wypowiedzenia, dalej zarządza 
– zwolnił pracownicę, a być może dalej podpisuje umowy. Tymczasem zgodnie z literą 
wypowiedzenia od 12 lipca powinien on wykorzystywać zaległy urlop, a pełnić 
obowiązki jego miał zastępca.

Policja wezwana przez spółdzielców nie interweniowała, tymczasem, jak 
poinformowali nas skonsternowani spółdzielcy Rada Nadzorcza ma problem 
z korzystaniem ze zgromadzonych w spółdzielni uchwał czy z nagrania z ostatniego 
Walnego Zgromadzenia. Na podstawie prywatnych nagrań odtwarzany jest protokół.

Dziś trudno wyrokować, jak zakończy się klincz w SML-W. Niemniej warto wymienić 
cechy, jakie powinien mieć idealny prezes choroszczańskiej spółdzielni. Ważne, jak 
wyliczają spółdzielcy, by – oprócz sumiennego wykonywania bieżących obowiązków 
i nie wywoływaniu konfliktów – nie pobierał premii, nie zatrudniał ochrony na Walne 
Zgromadzenia, skrupulatnie rozliczał się z używania służbowego samochodu i dbał o 
bieżące informowanie za pośrednictwem strony internetowej o działaniach zarządu 
spółdzielni. Aby dbał, by w przypadku rezygnacji z podzielników ciepła, obowiązywał 
jak najkrótszy okres wypowiedzenia. 

Mile widziana byłaby także przyjazna współpraca z Zarządem i Radą Nadzorczą. 
Zalecane przez mieszkańców SML-W jest również konsultowanie przedsięwzięć 
inwestycyjnych i kierunków rozwoju spółdzielni oraz stałe obniżenie wysokości czynszu 
przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej do potrzeb ilości funduszy na remonty.

Tyle dalekosiężnych marzeń spółdzielczych. Marzeniem „pierwszej potrzeby” jest jak 
najszybsze zakończenie klinczu i pozwolenie, by głos wyrażony przez spółdzielców był 
respektowany, bo zasługują na szacunek, a ich decyzje nie powinny być ośmieszane czy 
zawieszane na kolejnych kruczkach prawnych.

WJC

Warto zadbać o swoje zdrowie
Urząd Miejski w Choroszczy informuje że w dniu 3 sierpnia 2013 r (sobota) 
w godzinach 9.00-17.00 organizuje bezpłatne prześwietlenia płuc (RTG) 
w miejscowości Kruszewo - teren Szkoły Podstawowej. Bez  skierowania od lekarza.   
Miejsce badań  specjalny autobus-ambulans. Zapisy tylko u sołtysów miejscowości: 
Rogowo, Pańki, Śliwno, Izbiszcze, Kruszewo, Konowały, Rogowo Kolonia.  Ilość miejsc 
ograniczona. Ze sobą należy mieć dowód osobisty. Na  prześwietlenie mieszkańcy 
którzy wcześniej się zapiszą u sołtysa zostaną dowiezieni autobusem. Rozkład jazdy 
autobusu jest w posiadaniu  sołtysów z w/w miejscowości. Żeby usprawnić dowóz 
mieszkańców zalecany  jest przyjazd własnym transportem.
Twoje zdrowie zależy od Ciebie. Naucz się obserwować swój organizm i wyciągać 
wnioski. 
Prześwietleniem w Kruszewie zaczynamy cykl prześwietleń. Następne odbędą się w 
przyszłym roku dla innych miejscowości.

ZAPRASZAMY
Więcej informacji pod nr. telefonu 85 7132224 Urzędu Miejskiego.
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Powiatowy Urząd Pracy 
zaprasza na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że do 26 lipca 
trwa nabór chętnych na szkolenia „Spawanie metodą MAG” i  
„Pracownik magazynu”, a do końca lipca przyjmowane są 
zgłoszenia na szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”. Natomiast 
do 09.08.2013 przyjmuje zgłoszenia na szkolenia „Archiwista”, 
„Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, 
„Kucharz – garmażer” i „Zakładanie przydomowych 
oczyszczalni”, „Brukarz”. 
W dniach 15 lipca – 16 sierpnia przyjmowane są zgłoszenia na 
szkolenie „Monter instalacji energetyki odnawialnej”. Do 23 
sierpnia trwa przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia „Monter 
instalacji i urządzeń sanitarnych” oraz „Zdun – budowa i 
montaż kominków”, a do 30 sierpnia trwa rekrutacja na 
szkolenie „Stolarz”.
Uwaga, ilość miejsc na szkolenia jest ograniczona. Więcej 
informacj i  na stronie  Powiatowego Urzędu Pracy 
w Białymstoku pup.bialystok.pl.
                 PUP, oprac. red.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 

gazeta.choroszcz.pl
- znajdziesz tam najświeższe informacje, 

obszerne fotorelacje i  przydatne linki

Na zwołanej w trybie nadzwyczajnym sesji w piątek 19 lipca 
choroszczańscy radni wyrazili poprzez uchwalę negatywną 
opinię o zmianie granic gminy, polegającej na przyłączeniu 
miejscowości Łyski, Krupniki, Porosły i Porosły Kolonia do 
Białegostoku. Rada Miejska w Choroszczy uchwałę uzasadniła 
wynikiem konsultacji, w których zdecydowana większość 
biorących udział była przeciwna zmianom. Aż 14 radnych 
głosowało za przyjęciem uchwały, wstrzymała się jedynie 
reprezentantka Krupnik znana z wcześniejszych wypowiedzi 
medialnych za odłączeniem czterech miejscowości. Burmistrz 
Choroszczy Jerzy Ułanowicz przed głosowaniem podziękował 
wszystkim biorącym udział w konsultacjach za ich obywatelską 
postawę i korzystanie z dobrodziejstwa demokracji, do jakich 
niewątpliwie należą konsultacje społeczne.

Burmistrz wskazał na dziejową wagę tego procesu, uzasadniając, 
że jeszcze nigdy w gminie Choroszcz nie było konsultacji 
przeprowadzanych na tak szeroką skalę i znajdujących oddźwięk 
w postaci dużej frekwencji. Wskazał też miejscowości z najwyższą 
frekwencją uczestnictwa w konsultacjach: Rogówek, Dzikie 
Kolonia, Krupniki, Porosły Kolonia, Porosły, Jeroniki i Dzikie. 
Najmniejsza frekwencja była natomiast w Mincach, Gajownikach, 
Barszczewie, Sienkiewiczach i w Izbiszczach. Burmistrz 
przypomniał, że gmina przed 11 laty przygotowała plan 
zagospodarowania przestrzennego, dzięki któremu wskazany 
obszar mógł zdobyć liczne inwestycje. Radni w dyskusji również 
dziękowali mieszkańcom za ich zaangażowanie. Choć uchwała 
rady i konsultacje nie kończą w rzeczywistości procesu orzekania 
o zmianie granic, to trudno wyobrazić sytuację, w której wbrew 
woli mieszkańców rząd zmieniałby granice gminy.

Przypomnijmy, że w przeprowadzonych w dniach 24 czerwca 2013 
– 5 lipca 2013 na terenie całej gminy konsultacjach wzięło udział 
2511 osób, czyli 22,2% z 11227 wszystkich uprawnionych osób. 
Oddano 2469 głosów ważnych, z czego aż 2213 osób – tj. 89,63% 
było przeciwnych zmianie. Za zmianą granic gminy Choroszczy 
głosowało 218 osób, czyli 8,83%, a wstrzymało się 38 osób, co 
stanowi 1,53% wszystkich oddanych ważnych głosów. Głosów 
nieważnych było 42 – przyczyną ich nieważności był brak podpisu 
ankiety bądź złożenie ankiety przez nieuprawnione osoby do 
głosowania – tj. osoby, które nie są mieszkańcami gminy 
Choroszcz. Część ankiet została przesłana pocztą po terminie. 
Ponadto sprawozdanie z konsultacji przedstawia wynik konsultacji 
na obszarze Łysek, Porosłów, Porosłów Kolonii  i Krupnik. We 
wskazanych miejscowościach było uprawnionych do głosowania 
1404 osoby, a oddano 730 głosów, z czego za zmianą granic było 
171 osób (23,4% ważnych oddanych głosów), przeciw zmianie 
zagłosowało 550 osób (75,3%), a 9 osób wstrzymało się (1,2%).

Warto dodać, że konsultacje poprzedziła kampania informacyjna – 
wiadomość o konsultacjach była opublikowana w „Gazecie 
w Choroszczy”, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, tudzież 
na plakatach i na ulotkach, które udostępniono wraz z ankietami 
konsultacyjnymi. Konsultacje zostały przeprowadzone na mocy 
Uchwały nr XVII/174/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 17 
maja 2013 (kliknij, aby zob. całość uchwały ogłoszonej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego z 22.05.2013, poz. 2270, 
uchwała weszła w życie 6 czerwca 2013). Wynik konsultacji będzie, 
podobnie jak opinia radnych, brany pod uwagę przez Wojewodę 
Podlaskiego, który również będzie opiniował w sprawie. Wcześniej 
wypowiedzą się radni powiatowi, a zanim rząd podejmie decyzję, 
opiniować będzie także Minister Administracji i Cyfryzacji.

Przewodniczący Rady  po krótkiej przerwie w obradach odczytał 
pismo sejmiku województwa podlaskiego ws. uczczenia ofiar rzezi 
wołyńskiej w jej 70. rocznicę. Następnie zebrani minutą ciszy 
złożyli im hołd. Radny Ireneusz Jabłoński dodał, gwoli wyjaśnienia, 
że uważa wydarzenie za ludobójstwo, a nie, jak sformułowano 
w piśmie, za „noszące znamiona ludobójstwa”. Zaprosił też 
zabranych na uroczystości w Złotorii Piaski upamiętniające udział 
lokalnej społeczności w wojnie z bolszewikami w latach 1919-
1921. Dodajmy, że bohaterską obroną pięciu mostów przez Narew 
w przeddzień bitwy warszawskiej 28 lipca wsławił się dowodzony 
przez kpt. Adama Mohuczego II batalion 1 Morskiego Pułku 
Strzelców.

Dużą część obrad zajęła rozmowa z przedstawicielem firmy 
ASTWA, który uzasadniał m.in. dlaczego raczej nie będzie 
pojemników na popiół tylko worki oraz dlaczego za odbiór śmieci 
co dwa tygodnie przedsiębiorstwo chce otrzymać sumę półtora 
miliona złotych – tj.  dwukrotnie wyższą od kwoty za  
dotychczasowego odbioru raz w miesiącu. Burmistrz i radni nie 
zgodzili się z argumentacją dotyczącą ceny i zapowiedzieli dalsze 
negocjacje. Cena odbioru co dwa tygodnie, jeżeli zostanie 
ostatecznie zatwierdzona, wpłynie bez wątpienia na wysokość 

obniżek. 

Dodajmy, że 26 czerwca radni debatowali nad projektem 
uchwały klubu Ponad Podziałami znacznie zmniejszającej 
miesięczne opłaty za odbiór śmieci. Projekt upadł różnicą 
jednego głosu. Przeciwnicy szybkiej obniżki argumentowali, że 
jest za wcześnie i trzeba system dokładnie zbilansować. 
Wskazywali też na trudność formalną - wraz ze zmianą 
musiałyby wejść nowe deklaracje i mieszkańcy musieliby je 
szybko złożyć. Jednocześnie Zastępca Burmistrza Mirosław 
Zalewski zadeklarował, że jesienią temat obniżek trafi z 
powrotem na obrady Rady Miejskiej - tym razem wraz z 
projektem nowej deklaracji i zmianami, które uczynią system 
bardziej przyjaznym potrzebom mieszkańców.

Ponownie do obecnego na sesji członka zarządu powiatu 
zostały złożone przez radnych Aleksandra Werpachowskiego i 
Piotra Dojlidę wnioski o remont rowów przy drogach 
powiatowych w Majątku Rogowo i przy ul A. Mickiewicza w 
Choroszczy. Sołtys Kruszewa Adam Radłowski wnioskował o 
naprawę chodników znajdujących się we wsi częściowo przy 
drodze powiatowej, a częściowo przy gminnej. Były też wnioski 
o odkrzaczenie dróg w Barczewie i Porosłach, a  radny Grzegorz 
Wacław Gereluk zabiegał o usunięcie z ul. J. Słowackiego w 
Choroszczy uciążliwego zjawiska przeładunku kontenerów na 
odpady, w trakcie których może dochodzić do wylewania na 
drogę zawartości tychże oraz do uszkodzeń w nawierzchni 
drogi. 

Radny Piotr Siemieniuk z klubu Ponad Podziałami apelował 
o remont nieutwardzonego odcinka drogi powiatowej 
Czaplino-Niewodnica. Burmistrz Choroszczy z rezerwą 
ustosunkował się do wniosku, zaznaczając, że inicjatywa 
powinna leżeć po stronie powiatu, bo to droga powiatowa, a 
gmina powinna raczej skupić się na finansowaniu remontów 
własnych dróg. 

Radni Tomasz Kraśnicki i Piotr Tymiński zabiegali z kolei o 
kontrolę ze strony magistratu remontu alei Niepodległości 
i monitowanie  zniszczeń gminnej infrastruktury drogowej w 
sąsiedztwie przebudowywanej trasy. Owe zniszczenia są 
wynikiem prac ciężkim sprzętem na alei. 

Na sesji poruszana była przez radnego Piotra Siemieniuka 
kwestia ewentual-nego uruchomienia nowej trasy komunikacji 
miejskiej biegnącej szosą kruszewską, następnie przez 
Barszczewo do Choroszczy. Burmistrz zaznaczył, że propozycja 
wymaga dokładnego rozwa-żenia, bo obecnie gmina wydaje 
blisko 900 tys. zł na dofinansowanie komu-nikacji miejskiej i 
jest to duże obciążenie dla budżetu. Dodał, że po zakończeniu 
przebudowy alei Niepodległości będzie poddana analizie 
obecna trasa linii 103.

tekst i fot. Wojciech Jan Cymbalisty

Mieszkańcy i radni nie chcą odłączenia czterech miejscowości Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej 
działa w Choroszczy

W środę 26 czerwca 2013 roku na 
posiedzeniu Wojewódzkiej Rady 
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych został wręczony panu 
Grzegorzowi  Krys iewiczowi 
Srebrny Medal „Opiekuna Miejsc 
P a m i ę c i  N a r o d o w e j ”.  P a n 
Krysiewicz zaznaczył, że przyjął to 
odznaczenie jako wyraz uznania 
pracy  wszystk ich  cz łonków 
S t o w a r z y s z e n i a  P a m i ę ć  i 
Tożsamość  Skała.  Redakcja 
„Gazety w Choroszczy” cieszy się, 
że działania Stowarzyszenia 
Pamięć i Tożsamość Skała są 
dostrzegane w coraz szerszych 
k r ę g a c h ,  a  w y n i k i  p r a c 
badawczych są w postaci ciekawych artykułów publikowane są na naszych łamach. 
Mamy nadzieję, że odznaczenie stanie się kolejnym bodźcem do dalszego aktywnego 
badania historii i tym samym do ciągłej budowy Ojczyzny i jej ulepszania oraz do 
kształcenia światłych, świadomych przeszłości pokoleń.

WJC, fot Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała

Zapraszamy na uroczystości 
15 VIII 2013 

w Złotorii i w Choroszczy
/Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 

Święto Wojska Polskiego, 
93. rocznica Bitwy Warszawskiej/

Zarząd OSP RP w Złotorii serdecznie zaprasza 
na Obchody 93-ciej rocznicy Bitwy 

Warszawskiej. Wyświęcenie - przekazanie 
sztandaru dla OSP w Złotorii.

Program wydarzenia:
10:00 - 11:00 Przejazd grupy rekonstrukcyjnej 
X pułku ułanów litewskich  przez Złotorię, pod 

pomnik (w kierunku do Siekierek - Złotoria 
Piaski ).

 11:30-12:30 Msza polowa przy pomniku 
polskiego żołnierza poległego w wojnie polsko – 

bolszewickiej.
 12:00 Wyświęcenie - przekazanie sztandaru dla 

OSP Złotoria, wręczenie odznaczeń. Złożenie 
pod pomnikiem  wieńców.

 13:30 Pokazy grupy rekonstrukcyjnej X pułku 
Ułanów Litewskich.

 ***

Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy zaprasza na 
spotkanie patriotyczno-religijne, które odbędzie 

się w miejscu pamięci „Szubienica” przy ul. 
Kruszewskiej w Choroszczy 15 sierpnia 2013 r. 
o godz. 19:15. Zbiórka na Rynku 11 Listopada 

w Choroszczy o 19:00.

Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy
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Kradzieże, włamania i wpadka

Biskup Grzegorz z wizytą w Porosłach

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko 
Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku ustalili 
i zatrzymali 2 sprawców kradzieży i włamań do nowo-
budowanych domów w gminie Choroszcz. Obaj zatrzymani przez 
mundurowych mężczyźni odpowiedzą za to przed sądem. 
Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku 
doprowadzili do Sądu Rejonowego w Białymstoku 26-letniego 
mieszkańca gminy Choroszcz. Podejrzany o serię kradzieży 
i włamań do będących w budowie domów 26-latek decyzją sądu 
został wczoraj tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Dzień 
wcześniej funkcjonariusze doprowadzili do Prokuratury 
Rejonowej w Białymstoku jego 19-letniego wspólnika. W 
odniesieniu do niego prokurator zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.
Obaj mężczyźni wczesnym rankiem w minioną środę zatrzymani 
zostali w swoich mieszkaniach przez funkcjonariuszy z Wydziału do 
Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej 
Policji w Białymstoku. Z ustaleń mundurowych wynikało bowiem, 
że to właśnie ci dwaj mieszkańcy Choroszczy są sprawcami serii 
włamań i kradzieży w kilku miejscowościach na terenie gminy 
Choroszcz, które zgłoszono białostockim funkcjonariuszom od 
połowy kwietnia bieżącego roku. Działający pod osłoną nocy 
sprawcy z niezamieszkałych posesji kradli przewody elektryczne, 

W piątkowe przedpołudnie 21 
czerwca na odcinku S8 między 
Porosłami a Jeżewem strażacy w sile 
siedmiu jednostek wespół z Policją 
wykonywali ćwiczenia koordynowane 
przez Komendę Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Białymstoku. Służby 
sprawdzały efektywność demontażu 
specjalnych bramek rozgradzających 
pasy jezdni. Ćwiczenia mają pozwolić 
na sprawne i szybkie przekierowanie 
ruchu w przypadku, gdyby część trasy 
została zamknięta wskutek wypadku. 
Dodajmy,  że  w wyglądających 
imponująco manewrach (zob. zdjęcia 
kolumny obok i poniżej) wzięły udział 
choroszczańska jednostka i OSP 
Złotoria.

WJC

W czwartek 20 czerwca nieco po 13:00 przed siedzibą Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Porosłach odbyła się uroczystość poświęcenie 
odrestaurowanego prawosławnego krzyża. Modlitwie przewodził 
biskup supraski Grzegorz, który został serdecznie powitany przez 
delegatów Krajowej Izby Rolniczej wraz z wicemarszałkiem 
Mieczysławem Baszko. Również mieszkańcy Porosłów czekali na 
Najprzewielebniejszego Biskupa Supraskiego Grzegorza z kwiatami 
i dobrym słowem. 

Kapłan podziękował gospodarzom – tj. pracownikom Podlaskiej Izby 
Rolnej i mieszkańcom za troskę o widoczny znak wiary, przypomniał, że 
niszczenie budynków i znaków religijnych nie było rzadkością i na polskich 
ziemiach przed 1938 rokiem – to w II RP blisko 400 cerkwi zostało 
zburzonych. Dlatego też, argumentował biskup, każda oznaka pamięci o 
już istniejących znakach wiary, w tym krzyżach, świadczy dobrze o 
mieszkańcach. 
Wszyscy zgromadzeni na uroczystości mogli usłyszeć przygotowaną przez 
Dyrektor Biura PIR Bogumiłę Roszczyk Parzych historię krzyża z Porosłów i 
samej miejscowości, która przed stuleciem była w 4/5 zamieszkana przez 
osoby wyznania prawosławnego. Dziś krzyż z kamiennym cokołem, na 
którym widnieje napis Спаси Господи и помилуй нас на тя уповающих 
(Zbaw Panie i zmiłuj się nad nami, w Tobie pokładający nadzieję), po 
starannym odrestaurowaniu jest świadectwem nie tylko wiary 
okolicznych mieszkańców, ale też troski o zachowanie dzieł minionych 
pokoleń i przez Podlaską Izbę Rolniczą.

WJC

Ćwiczenia służb ratunkowych na S8

Apel o bezpieczne wakacje na wsi
Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci! Wakcje są okresem szczególnym z uwagi na wzrost liczby nieszczęśliwych zdarzeń 
związanych z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży naszego regionu. Jednym z głównych niebezpieczeństw czyhających na 
najmłodszych są zagrożenia dotyczące prac polowych, częstokroć wykonywanych przez dzieci.
Prowadzenie gospodarstwa domowego i rolnego odbywa się najczęściej przy udziale wszystkich członków rodziny. Podczas prac 
polowych zdarzają się wypadki, na skutek których dzieci doznają różnych obrażeń, a nawet tracą życie. Dla wielu z dzieci prace 
wykonywane w gospodarstwie rolnym mają charakter stałych obowiązków.
Pamiętajmy zatem, że jesteśmy autorytetem naszych pociech i to właśnie jedla nich swoim zachowaniem stawiamy wzór godny do 
naśladowania. Pracując ostrożnie i rozważnie, a jednocześnie przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy chronimy nie tylko 
swoje życie i zdrowie, ale również naszych dzieci. Zdarzają się przypadki, iż dzieci już we wczesnym wieku potrafią uruchamiać 
i obsługiwać maszyny rolnicze. Dlatego też, nie dopuśćmy, aby je obsługiwały, gdyż brak doświadczenia oraz nieświadomość zagrożeń 
związanych z uruchamianiem maszyn może stać się przyczyną tragicznych w skutkach nieszczęśliwych wypadków.
Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych pociech! Bo to właśnie one często padają ofiarami wypadków podczas prac polowych i to 
najczęściej z powodu nieodpowiedzialnego zachowania osób dorosłych!

Z wyrazami szacunku
Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku

Marek Aleksiejuk
Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku

Barbara Sołomiewicz
Podlaski Komendant Wojewódzki Policji

nadinsp. Sławomir Mierzwa

narzędzia i elektronarzędzia. Usiłowali też ukraść samochody 
i  pal iwo ze zbiorników maszyn budowlanych, których 
zabezpieczeń nie zdołali ostatecznie pokonać. 19-latek i jego 
starszy o 7 lat, karany już w przeszłości za podobne przestępstwa 
kolega, usłyszeli już sześć zarzutów kradzieży, kradzieży z 
włamaniem oraz usiłowań takich zachowań, w wyniku których 
pokrzywdzeni stracili mienie wartości kilkunastu tysięcy złotych. 
Obaj też przyznali się do popełnionych czynów. Z dotychczasowych 
ustaleń mundurowych wynika również, że skradzione przedmioty 
sprawcy sprzedawali na skupach złomu. Za swoje przestępcze 
dokonania odpowiedzą teraz przed sądem. Grozi im kara nawet do 
10 lat pozbawienia wolności.
Wyjaśniający okoliczności tych zdarzeń białostoccy funkcjo-
nariusze podejrzewają, że zatrzymani mają na sumieniu również 
inne, niezgłoszone dotąd Policji zdarzenia o podobnym 
charakterze. W związku z tym Policja prosi wszystkich, którzy 
podejrzewają, że w ostatnim okresie padli ofiarą tych sprawców, a 
dotychczas nie zgłosili tego, o kontakt z Wydziałem do Walki 
z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji 
w Białymstoku. Sprawa ma charakter rozwojowy.

źródło informacji –  www.podlaska.policja.gov.pl, oprac. red.

W sobotę 15 czerwca boisko w centrum Łysek oraz plac przed przedszkolem zamieniły się 
w niezwykłą przestrzeń rodzinnego festynu pod nazwą „Kumoszki – dzieciom”. Od 15:00 
do wieczora scena gościła występy dzieci z filii Przedszkola Samorządowego, formacja 
taneczna Heca, tancerze tańca nowoczesnego i Klepaczanki. Pragnę złożyć gorące 
podziękowania firmom, które przyczyniły się do zorganizowania tej wspaniałej imprezy: 
OPMAR, MIRMIĘS, DMD, FIRMIE HANDLOWEJ SZAFARA I SYN, BIS-STACJA 
BENZYNOWA, GOSPODARSTWO OGRODNICZE- CUDOWSCY, CONRAD COMPANY, 
CAT, SELKAR, SKLEP ANNA, RM GASTRO, PODLASKI SAD.

Szczególne podziękowania składamy Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury w 
Choroszczy. Impreza była bardzo udana, frekwencja i pogoda dopisały. Dzieci bawiły się 
wspaniale, nie zabrakło upominków i nagród. Każde dziecko otrzymało prezent, a popisy 
młodych artystów umilały zabawę. Występ zespołu KLEPACZANKI (fot. poniżej) 
wzbudził ogromne zainteresowanie zebranych – podsumowuje w imieniu organizatorek 
– Koła Gospodyń Domowych Kumoszki pani Beata Rzemieniecka. Dodaje również – 
degustacja wyrobów firmy MIRMIĘS, soków PODLASKI SAD i ciast przygotowanych 
przez członkinie Koła Gospodyń Domowych KUMOSZKI była prawdziwą ucztą dla 
podniebienia.

Red., fot. org. i M-GCK

Kumoszki - dzieciom
festyn rodzinny w Łyskach

Lustra i przejścia dla pieszych 
pojawiają się i… znikają
Poprawiające bezpieczeństwo na skrzyżowaniach dróg 
powiatowych lustra były przedmiotem wielokrotnych zabiegów 
choroszczańskich radnych. Ostatnio nowe lustro pojawiło się na 
słynącym w wielu kolizji skrzyżowaniu ulic Branickiego, 
Sienkiewicza i Ogrodowej. Jest ono szczególnie przydatne 
kierowcom jadącym ul . Branickiego od strony Kominowego 
Bajora. Wcześniej lustro pojawiło się przy ruchliwym skrzyżowaniu 
ulic Piaskowej, Dominikańskiej i Zastawia I – niestety bardzo 
szybko zostało zdewastowane. Oprócz lustra zniknęło u wylotu ul. 
Piaskowej przejście dla pieszych. Aby przejść na zebrze na chodnik 
po przeciwległej stronie ulicy, piechurzy muszą pokonać teraz dwa 
inne przejścia, co, jak podkreślają okoliczni mieszkańcy, jest 
kuriozalnym rozwiązaniem.                  WJC

Prapremiera kart pocztowych
We wtorek 18 czerwca Dni Choroszczy rozpoczęło spotkanie 
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy – organizacji pozarządowej, 
która zainicjowała przed ponad trzydziestu laty obchody święta 
choroszczańskiej małej ojczyzny. Na spotkaniu zapre-zentowane 
zostały karty dwie karty pocztowe zaprojektowane przez 
Barbarę Bielawiec i z fotografiami autorstwa Szymona 
Paczyńskiego.

Pierwsza z nich upamiętnia tegoroczne obchody 150-lecia od 
wybuchu powstania styczniowego, a druga to karta jubileuszowa 
z okazji 15-lecia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w 
Choroszczy. Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy ma już plany 
nowych wydawnictw filatelistycznych, oczywiście napiszemy 
o nich jako pierwsi.

Red.
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W poniedziałek 24.06.2013 r. odbyły się w 
Rogowie XXII Warsztaty ekologiczne „Natura 
- my” pod hasłem „Poznajemy! Szanujemy!”. 
Po raz pierwszy zostały one zorganizowane 
przez Szkołę Podstawową w Choroszczy, która 
to przejęła tę piękną inicjatywę. Celem 
warsztatów było pogłębienie wiedzy o 
przyrodzie i odkrywanie jej tajemnic poprzez 
angażowanie uczestników w aktywne formy 
zajęć, kształcenie nawyków zmierzających do 
chronienia piękna przyrody. W warsztatach 
uczestniczyli uczniowie z wszystkich szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy. Łącznie 
do pracy w terenie wyruszyło ponad 40 
uczniów. Pracowali oni w czterech grupach 
warsztatowych:

- „Las wokół nas”- zajęcia terenowe w lesie,
- „Szkoła na łące”- zajęcia terenowe na łące
- „Laboratorium młodego przyrodnika” – 
zajęcia terenowe nad rzeką
- „Jakie tajemnice kryje gleba?”- zajęcia 
terenowe poświęcone poznaniu budowy i 
właściwości gleby.

Warsztaty poprowadzili pracownicy instytucji 
takich jak Narwiański Park Narodowy, 
Biebrzański Park Narodowy oraz nauczyciele 
naszej szkoły. Na zakończenie dnia każdy 
uczestnik warsztatów mógł odpocząć przy 
ognisku.

Całe przedsięwzięcie jakim są warsztaty 
e ko l o g i c z n e  m a  s z a n s ę  b y t u  d z i ę k i 
uprzejmości,  p. Jerzego Ułanowicza – 
Burmistrza Choroszczy, który to wspiera 
imprezę patronatem honorowym i Urzędowi 
Miejskiemu wspierającym finansowo imprezę.

Dziękujemy rodzicom uczniów ze Szkoły 
Filialnej w Rogowie za przepyszne ciasta. 
Dziękujemy również uczniom i nauczycielom 
w s z y s t k i c h  s z kó ł  u c ze s t n i c z ą c yc h  w 
warsztatach za ich obecność. Do zobaczenia za 
rok!
 

Marta Owczarczuk
Szkoła Podstawowa w Choroszczy

Jan Pietrzak – znakomity satyryk i legenda zaangażowanej polskiej muzyki był gwiazdą 
tegorocznych Dni Choroszczy. Jego koncert na scenie pod aniołem na Błoniach Jana Pawła II 
poprzedził występ Chóru Miejskiego pod dyrekcją Jerzego Tomzika, który tym razem 
zaprezentował program rozrywkowy. Wcześniej w koncertową niedzielę na scenie gościły 
dzieci z choroszczańskiego przedszkola, podstawówki oraz gry i zabawy dla najmłodszych.
Jan Pietrzak wraz z towarzyszącymi mu muzykami orkiestry Kabaretu pod Egidą od pierwszego 
utworu porwali blisko półtysięczną publikę. Było satyrycznie – dostało się i rządowi, i 
premierowi a także prezydentowi. Było też melancholijnie i patriotycznie, a tłum choroszczan 
gromkimi brawami nagradzał niepodległego Pieśniarza. Trudni było nie zauważyć, że z 
koncertu Jana Pietrzaka zakończonego barwnym pokazem sztucznych ogni, publiczność 
wychodziła radośniejsza, bardziej zjednoczona w Polskiej Wspólnocie Śmiechu. 

WJC

Ponad sto par z różnych stron Polski rywalizowało na parkiecie hali sportowej Zespołu Szkół w Choroszczy w sobotę 22 czerwca 
podczas XIV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Choroszczy. Wydarzenie zorganizowane przez 
M-GCK, Klub Tańca Animusz i Urząd Miejski prowadziła radiowym głosem Dorota Bondar. Od 11:00 aż do wieczora dzieci i 
młodzież biorąca udział w turnieju oczarowywała publiczność pięknym tańcem i wspaniałymi kreacjami. Widzowie mogli 
zobaczyć pary wirujące w tańcach standardowych – tj. w walcu angielskim, tangu, walcu wiedeńskim, foxtrocie i qiuckstepie – 
oraz w tańcach latynoamerykańskich, czyli w sambie, cza-czy, rumbie, pasodoble i jive'ie. Wszystkie pary włożyły wiele serca 
w taneczne prezentacje a sędziowie pod przewodnictwem Jacka Maciejczuka wybrali najlepszych tancerzy.

W gronie nagrodzonych znaleźli się dobrze znani Czytelnikom „Gazety w Choroszczy” z poprzednich sukcesów: Kamila Kaczmarek i 
Marcin Piszczatowski, którzy zajęli I miejsce w kat. 14-15 lat, klasa E, kombinacja 8 tańców. Równie znakomicie zatańczyła Dominika 
Sobocińska i Kamil Toczydłowski, którzy w kategorii 12-13 lat, klasa E, kombinacja 8 tańców zajęli I miejsce. Obie pary uzyskały 
awans do klasy tanecznej D. Gratulujemy tym młodym tancerkom i tancerzom oraz wszystkim uczestniczącym w turnieju i życzymy 
wielu dalszych sukcesów oraz powrotu na choroszczański parkiet za rok!

Red., fot. M-GCK: PW

XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Burmistrza Choroszczy

Wielki finał XXXII Dni Choroszczy
koncert Jana Pietrzaka

Młodzi pianiści koncertowali 
w Muzeum Wnętrz Pałacowych

W słoneczne wtorkowe popołudnie 18 czerwca w 
czarujących wnętrzach Muzeum Wnętrz Pałacowych 
młodzi pianiści i pianistki z klasy pianina p. Michała 
Szymczuka z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
koncertowali dla licznej publiczności. 

Przybyłych serdecznie powitał dyrektor Centrum p. 
Romuald Ożlański, następnie w telegraficznym skrócie 
Józef Waczyński – prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Choroszczy zaprezentował nowe karty pocztowe o 
choroszczańskiej tematyce – pozostałą część spotkania 
wypełnili piękną muzyką młodzi, zdolni ludzie. 

Jak podkreślali zabrani słuchacze, a było ich nieco ponad 
siedemdziesięcioro, doskonale słychać, jak występujące 
dzieci i młodzież z każdym koncertem gra piękniej. 
Melomani nagrodzili młodych artystów i ich mistrza 
gorącymi brawami. 

Przypomnijmy, że to już kolejny koncert młodych 
pianistów odbywający się w gościnnych murach Muzeum 
Wnętrz Pałacowych, które za każdym razem perfekcyjnie 
przygotowuje instrument do gry.

red., fot. PP

„Mandala 
jednoczy świat”

Mandale Krzysztofa Łaźnego nie są 
o b r a z a m i ,  d o  k t ó r y c h  p o t r a f i ą 
przyzwyczaić galerie czy podręczniki 
h istor i i  sztuki .  Są  bezsprzecznie 
wyjątkowe. Harmonijny kształt koła 
wypełnionego grafiką przykuwa uwagę, 
a może i podświadomość. Na horyzoncie 
koła zaczyna się gwałtowne zderzenie 
ascetycznego tła z pulsującym od 
mnogich warstw fraktalnym kształtem. 
Pojawiają się z każdą chwilą zapoznania z 
mandalą nowe wymiary, porywają w 
podróż, której trasę trudno określić. Koło 
nie jest tu z całą pewnością przypad-
kowe, choć sama mandala wymyka się 
prostej kategoryzacji.
Fraktal z każdym spojrzeniem otwiera 
przed nami nową treść. Trwa przed nami 
w pozornym bezruchu, gdy nasz umysł 
dostrzega rozszerzającą się zagadkę. Ile 
struktur tworzy mandalę?  W co się one 
łączą, co oznacza ich zbiór i wreszcie ile 
obrazów mieści jedna mandala?
Jest w obrazach Krzysztofa Łaźnego coś z 
planety, do której środka możemy zajrzeć 
poprzez wszystkie warstwy naraz, jest coś 
z futurystycznych wizji młodego, jasnego i 
barwnego wszechświata, tworzących się 
mgławic i galaktyk.
Ten ogrom obrazów kryjących się, a raczej 
czekających na odkrycie w kolistym 
przedstawieniu magnetyzuje i, co ważne, 
pozwala nie tylko zajrzeć w głąb obrazu, 
lecz także odwiedzić własne wnętrze, 
zajrzeć w jaźń i ukoić ją poprzez kontakt z 
pięknem i jego tajemnicą.
Wystawa prac Krzysztofa Łaźnego pt. 
„Mandala jednoczy świat” zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Pomocy Rubież, M-
GCK w Choroszczy i grodzieńską Galerię u 
Majstra przy wsparciu finansowym 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódstwa 
Podlaskiego i choroszczańskiego Urzędu 
Miejskiego gościła w Centrum Kultury w 
Choroszczy do 12 lipca br. a jej wernisaż 
zgromadził duże grono koneserów sztuki 
współczesnej.

WJC

Natura - my

W piątek 21 czerwca 2013 roku w ramach obchodów XXXII 
Dni Choroszczy w Zespole Szkół w Choroszczy odbył się finał II 
Turnieju Wiedzy Regionalnej „Nasza Mała Ojczyzna – 
Choroszcz i Okolice”. Głównym celem konkursu jest 
popularyzacja wśród młodzieży wiedzy na temat naszej 
gminy oraz kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i 
identyfikacji z „małą Ojczyzną”. Tegoroczny Turniej został 
objęty Honorowym Patronatem przez Burmistrza Choroszczy 
Jerzego Ułanowicza.
W finale konkursu wzięło udział pięć drużyn, które uzyskały 
najlepsze wyniki w pierwszym etapie rozegranym 28 maja 
bieżącego roku. Do pierwszej części Turnieju przystąpiło 16 
trzyosobowych drużyn z 14 klas gimnazjum. Polegał on na 
rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę uczestników na 
temat historii, tradycji, zabytków i instytucji gminy Choroszcz.
Natomiast finałowa rozgrywka Turnieju składała się z sześciu 
rund, podczas których trzyosobowe zespoły miały za zdanie 
podpisać barwy znajdujące się na fladze Choroszczy, 
rozpoznać postacie związane z naszym miastem, wykazać się 
wiedzą z zakresu architektury czy topografii Choroszczy i okolic 
oraz znajomością flory i fauny Narwiańskiego Parku 
Narodowego.
 
Bardzo interesująca okazała się ostatnia konkurencja. Zespoły 
miały za zadanie przygotować prezentację multimedialną pt. 
„Choroszczański szlak tolerancji”, ukazującą różnorodność 
narodowościową, religijną i kulturową  Choroszczy i okolic na 
przestrzeni wieków. Młodzież dowiodła, że Choroszcz  jest 
miastem  o bogatej i niezmiernie fascynującej historii. Przez 
setki lat zgodnie żyli tu i współdziałali ludzie  różnych wyznań i 

narodowości.  Pozostawili po sobie wiele pomników minionych 
czasów, pamiątek i dokonań, znacząco wpływając  na rozwój 
naszej gminy.
Jury w składzie Gabriela Horba i Anna Dąbrowska – Czochańska 
podkreśliło, iż poziom przygotowania uczestników był niezwykle 
wysoki i wyrównany. Młodzież wykazała się imponującą wiedzą 
na temat Choroszczy i okolic. Najlepiej swoją „małą Ojczyznę” 
znają uczniowie z klasy III A: Gabriela Kosel, Piotr Zawadzki i 
Tomasz Baszeń, którzy wyprzedzili kolejną drużynę o cztery 
punkty. Drugie miejsce wywalczyła klasa III B reprezentowana 
przez Aleksandrę Jarocką, Agnieszkę Skorulską i Aleksandrę 
Siwik. Trzecie miejsce zajęły ex  aequo drużyna z klasy III D w 
składzie Justyna Grodzka, Patrycja Mikulska, Paulina Grodzka i 
klasa I E, którą reprezentowały uczennice Joanna Dziejma, 
Patrycja Jabłońska, Klara Kardasz.
 
Należy również wspomnieć, iż Natalia Chrzanowska i Maciej 
Osiepski, jak zawodowi konferansjerzy, w profesjonalny sposób 
poprowadzili konkurs. Podczas rozgrywki finałowej Turnieju 
wykorzystano tablicę multimedialną, na której wyświetlano 
drużynom i publiczności zadania konkursowe i odpowiedzi oraz 
prezentacje multimedialne. Pozwoliło to uatrakcyjnić zmagania 
oraz umożliwiło włączenie do wspólnej zabawy widzów, którzy 
nie tylko dopingowali rywalizujące zespoły, ale również sami 
mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat Choroszczy i okolic.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnej 
edycji Turnieju w przyszłym roku szkolnym.

organizatorzy
Ewa Zalewska

Anna Kozłowska

Finał II Turnieju Wiedzy Regionalnej 
„Nasza Mała Ojczyzna – Choroszcz i Okolice”

Od września w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury rusza nowy sezon zajęć: na dzieci i młodzież czeka nauka gry na pianinie, 
nauka tańców towarzyskich, zajęcia tańca nowoczesnego, zajęcia plastyczne, zajęcia biblioteczne i nauka śpiewu w ramach 
Chóru Miejskiego. Dorosłych zapraszamy na naukę tańców towarzyskich, aerobik, zumbę, zajęcia plastyczne i naukę śpiewu 

w ramach Chóru Kameralnego oraz Chóru Miejskiego. Przez cały rok trwają wielopokoleniowe treningi Klubu Miłośników 
Gry Munchkin (wtorki od 17:00). Więcej szczegółów o zajęciach znajdziecie Państwo w Dziale Promocji Kultury w Miejsko-

Gminnym Centrum Kultury oraz dzwoniąc pod tel. 85 719 14 31. Zapraszamy!
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W środę 3 lipca wieczorem w Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy 
odbyła się prawdziwa uczta poetycka w 
ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. W galerii 
pełnej pięknych prac Krzysztofa Łaźnego 
kilkudziesięcioosobowa publiczność mogła 
usłyszeć wiersze odczytywane przez autorki – 
bohaterk i  spotkania  profes jona ln ie 
poprowadzonego przez Elżbietę Wróblewską 
Kierownik Biblioteki Publicznej w Choroszczy. 
Wszystkich zebranych ciepło powitał 
Romuald Ożlański Dyrektor M-GCK. Barbara 
Lachowicz Ryszka przedstawiała interesującą 
historię początku swej wieloletniej przygody 
z poezją i przeczytała reprezentatywny wybór 
i tych najstarszych, i nowszych wierszy. 
Publiczność niezwykle ciepło przyjęła 
Aleksandrę Oksimowicz i jej poezję z 
debiutanckiego tomu „Wiersze. Słowa 
pokryte wdziękiem”. Poetka z Choroszczy, 
pomimo młodego wieku, przedstawiała 
poezję dojrzałą i znajdującą uznanie wśród 
c zy te l n i kó w  ( ta k że  c zy te l n i kó w  j e j 
poetyckiego bloga). Cieszymy się, że to 
właśnie Centrum Kultury wydało pierwszy 
tom poezji Aleksandry Oksimowicz, dodajmy, 
że w tym roku czeka nas jeszcze jedna 
poetycka premiera.

WJC

W Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w ramach uroczystych obchodów 
Światowego Dnia Książki odbyło się podsumowanie minionego roku. Zgodnie z wieloletnią tradycją 
wręczono wyróżniającym się w roku bibliotekarzom Dyplomy Srebrnej Róży. Rozstrzygnięto także 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich konkurs Bibliotekarz Roku 
Województwa Podlaskiego - zwyciężczynią została Mirosława Siemieniuk-Morawska z Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych. 

W konkursie została także wyróżniona p. Elżbieta Wróblewska, kierownik Biblioteki Publicznej w 
Choroszczy, której artykuły regularnie goszczą na naszych łamach. Gratulujemy sukcesu i życzymy 
Laureatce, aby nieustanna praca na rzecz rozwoju Biblioteki Publicznej w Choroszczy wraz z filiami w 
Barszczewie i w Klepaczach przynosiła tak zadowolenie coraz liczniejszych czytelników, jak i dalsze 
nagrody oraz wyróżnienia.

Red.

Środa pełna poezji i debiut Aleksandry Oksimowicz

„Śladami powstańców...” - konkurs powiatowy

Bibliotekarz Roku Województwa Podlaskiego 
– wyróżnienie dla kierownik 

Biblioteki Publicznej w Choroszczy

Punkt	przyjęć	pralni	w	CHOROSZCZY
*Pranie dywanów
*Pranie tapicerki samochodowej
*Pranie mebli tapicerowanych
*Pranie i maglowanie obrusów i pościeli
*Czyszczenie chemiczne odzieży

Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 18 (niski parter)
w Pracowni Krawieckiej, tel. 601 095 886, 517 366 670

www.cateringpodlasie.pl         biuro@cateringpodlasie.pl

BARBARA - STUDIO
USŁUGI KRAWIECKIE

Przeróbki krawieckie.
Szycie firan, zasłon oraz innych 

elementów wystroju wnętrz.
Szycie odzieży na miarę. 

Punkt przyjęć pralni wodnej i chemicznej

Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 18
(niski parter)

tel.: 601 095 886, e-mail:robarbar@wp.pl

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

tel. 696 362 125
Kościuki 60C,

16-070 Choroszcz

WULKANIZACJA
Robert Chiliński

Lincoln Excalibur (w stylu retro) 8 osobowy
Lincoln Town Car – 8 osobowy
Lincoln Town Car - 6 osobowy

Mercedes (przedłużony wersja 7 osobowa)
660 760 685

wojtekredek@interia.pl
Dekoracje auta gra�s

Więcej na stronie www.autowesela.pl

WWW.AUTOWESELA.PL

ZAPEWNIAMY ATRAKCYJNE CENY
TEL: 660 760 685

Atrakcyjny lokal 
do wynajęcia

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
w Choroszczy oferuje do wynajęcia lokal 

o powierzchni ok. 40 m2 na parterze 
budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29. 

Wszelkie szczegółowe informacje pod tel. 
85 7191431 i bezpośrednio 

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury.

Pozwól tysiącom czytelników 
poznać Twoją firmę

- kup reklamę w „Gazecie w Choroszczy”.
Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji:

tel./fax 85 7191431, e-mail: gazeta@choroszcz.pl R
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Dziękujemy za wsparcie organizacji 
XXXII Dni Choroszczy!

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy dziękuje serdecznie za 
pomoc w organizacji XXXII Dni Choroszczy Honorowemu Patronowi 
wydarzenia Burmistrzowi Choroszczy – Panu Jerzemu Ułanowiczowi, 
Urzędowi Miejskiemu, Muzeum Podlaskiemu, Muzeum Wnętrz 
Pałacowych w Choroszczy, Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika.

Dziękujemy równie ciepło współorganizatorom święta miasta i gminy – 
Towarzystwu Przyjaciół Choroszczy, Podlaskiej Izbie Rolniczej, 
Zespołowi Szkół w Choroszczy, Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
w Choroszczy, Przedszkolu Samorządowemu im. Jana Pawła II w 
Choroszczy, Stowarzyszeniu Pomocy Rubież, Kołu Wędkarskiemu 
„Amur”, Miejsko-Gminnemu Klubowi Sportowemu „Narew” 
Choroszcz, Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 
„Badminton” Choroszcz, Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej i 
Kołu Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy – wasze wsparcie było 
nieocenione.

Dziękujemy sponsorom – Zakładowi Energetyki Cieplnej, Wodociągów i 
Kanalizacji w Choroszczy, Sklepowi Spożywczemu Leszek Rajczuk w 
Choroszczy, Przedsiębiorstwu KAM BRUK Piotr Dziejma ze Śliwna, 
Bankowi Spółdzielczemu w Białymstoku Oddział w Choroszczy, 
Zakładom Mięsnym Netter z Bielska Podlaskiego, Hurtowni Sportowej 
KAJA z Białegostoku, Salonowi Sportowemu SOCCER z Białegostoku, 
P.H.U. BYF Magdalena Bereziecka z Choroszczy oraz Cateringowi 
Malibu Państwa Danuty i Sławomira Krasnodębskich z Białegostoku. 
Dzięki Waszej hojności w ramach tegorocznych Dni Choroszczy mógł się 
odbyć zakrojony na szeroką skalę II Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej. Choroszczańskim policjantom dziękujemy za zapewnienie 
bezpieczeństwa na ulicach miasteczka.

Dziękujemy wreszcie wszystkim artystom i wykonawcom, uczestnikom 
imprez, piłkarzom, graczom badmintona, tancerzom, wolontariuszom 
oraz niezawodnej publiczności – razem stworzyliśmy wspólnotę 
radosnego świętowania. Wasze zaangażowanie i pozytywne opinie 
utwierdzają nas w misji przygotowania kolejnych imprez – w tym XXXIII 
Dni Choroszczy.

Dyrekcja i pracownicy M-GCK

Więcej informacji z prac bibliotek w gminie Choroszcz 

znajdziesz na stronie internetowej:

biblioteka.choroszcz.pl

W środę 19 czerwca 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku odbyło się podsumowanie konkursu powiatowego 
pt. „Śladami powstańców styczniowych 1863-1864. Białystok – powiat białostocki” Organizatorami tego konkursu byli: 
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Starostwo Powiatu Białostockiego, Urząd Marszałkowski w Białystok oraz 
Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Białymstoku. Do konkursu zgłosiło się 48 uczestników, 32 osoby z 
powiatu białostockiego oraz 16 osób z Białegostoku.  Zadaniem było wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej 
Powstania Styczniowego. Biblioteka Publiczna w Choroszczy ogłosiła ten konkurs w lutym 2013 r. poprzez wysłanie 
regulaminu konkursu do wszystkich szkół na terenie naszej gminy, na stronie internetowej naszej biblioteki, w prasie lokalnej 
w „Gazecie w Choroszczy” oraz poprzez plakaty. Do konkursu z naszej gminy zgłosiło 6 osób swoje prace. II miejsce zajął Łukasz 
Sidorowicz ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy oraz wyróżnienie otrzymał Jakub Kluczyński z Gimnazjum Publicznego w 
Choroszczy. Biblioteka Publiczna w Choroszczy za dużą ilość zgłoszonych prac otrzymała w nagrodę spotkanie autorskie, które 
odbędzie się po wakacjach. Gratulujemy i zachęcamy do korzystania ze wszystkich konkursów.

Kierownik Biblioteki Elżbieta Wróblewska
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Uwaga! Nowość wydawnicza!

Na Jarmarku Dominikańskim odbędzie się prapremiera albumu Mariusza Piotrowskiego 
„Z wysokości spogląda Pan. Krzyże i kapliczki nadnarwiańskiej gminy Choroszcz” Redaktorem 
publikacji jest Anna Grabowska historyk sztuki, a wydawcami są Miejsko-Gminne Centrum Kultury i  
Urząd Miejski w Choroszczy. Podczas prapremiery można będzie nabyć ten atrakcyjny album na 
stoisku promocyjnym.           M-GCK
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Wizyta w radiu i w telewizji Gminny konkurs 
języka angielskiego

W Łyskach znów posypały się nagrody

Jak co roku przedszkolaki z Łysek biorą 
u d z i a ł  w  ko n k u r s a c h  o  z a s i ę g u 
regionalnym (recytatorskie, plastyczne), 
oraz w plastycznych ogólnopolskich. 
C h c e m y  s i ę  p o c h w a l i ć  l a u r a m i 
ogólnopolskimi. Najwięcej zebrał ich 
Dawid Śleszyński:
I miejsce „Chrząszcz brzmi w trzcinie w 
Szczebrzeszynie” – Opole, I miejsce 
„Kartka wielkanocna” – Częstochowa, II 
miejsce „Zdrowy przedszkolak” – Toruń, II 
miejsce „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 
Bielsko-Biała, II miejsce „Wielkanoc w 
moim regionie” – Tychy, II miejsce „Cztery 
pory roku” – Człuchów, I I I  miejsce 
„Przedszkolak wie, jak dbać o przyrodę” – 
Rogów, III miejsce „Moja rodzina” – 
Warszawa, Wyróżnienie „W kogo zamienię 
Mrs Potato?” – Tarnów.
Jego brat Patryk Śleszyński również zebrał 
w ie le  cennych  nagród:  I  mie j sce 
„Bohaterowie z piosenek w j. angielskim” 
– Sosnowiec, I miejsce „Bohaterowie 
ulubionych bajek” – Nowy Sącz, I miejsce 
„Bocian symbolem polskiej rodziny” – 
Płock, II miejsce „Z Julianem Tuwimem w 

świat wyobraźni” – Nakło, wyróżnienie 
„ C h r z ą s z c z  b r z m i  w  t r z c i n i e  w 
Szczebrzeszynie” – Opole
Izabela Makal zdobyła: I miejsce „Mój 
niepełnosprawny kolega” – Legionowo, 
wyróżnienie „Na ratunek naszej planecie” 
– Mogilno, nagroda „Co możemy uczynić, 
aby dzieci były szczęśliwe?” – Białystok.
Szymon Szumowski zajął: II miejsce „W 
kogo zamienię Mr Or Mrs Potato?” – 
Częstochowa, Paweł Sadowski otrzymał:
I miejsce „Bawię się i uczę z rodzicami” – 
Chełm.
Kacper Gołębiowski zdobył dwie nagrody:
I miejsce „Matka w oczach dziecka” – 
Warszawa, I I  miejsce „Kim będę w 
przyszłości?” – Biała Piska
Wiktoria Tyszkiewicz zdobyła:, III miejsce 
„Dzieci z różnych stron świata” – Kraków
Najmłodszy laureat Mateusz Szumowski 
otrzymał: II miejsce „Kartka wielkanocna” 
– Częstochowa.
Oprócz dyplomów laureaci otrzymali 
wiele cennych upominków: książki, mapy 
interaktywne, przybory plastyczne.

Ewa Konarska

Poznanie pracy 
strażnika granicznego

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej 
„Uczymy się dziennikarstwa poznając zawody 
swoich rodziców ” realizowanej w Szkole 
Podstawowej w Choroszczy uczniowie klasy Ib oraz 
uczniowie ze świetlicy szkolnej odwiedzili placów-
kę Straży Granicznej w Kuźnicy Białostockiej. Dzieci 
miały okazję z bliska zobaczyć funkcjonariuszy 
granicznych w czasie wykonywania przez nich 
pracy na różnych stanowiskach. Poznali sposoby 
odprawy paszportowej, sprawdzali autentyczność 
dokumentów, zobaczyli stanowisko dowodzenia, 
obejrzeli, a nawet przymierzyli sprzęt wykorzysty-
wany w czasie pracy przez strażników granicznych. 
Dowiedzieli się, jakie zadania wykonują psy w 
służbie granicznej oraz jak przebiega ich szkolenie. 
Pokaz psich umiejętności bardzo się dzieciom 
spodobał. Na koniec uczniowie przeprowadzili 
wywiad z p. Martą Maciejewską – starszym 
chorążym Straży Granicznej.
Pani Marta opowiedziała o ciekawych sytuacjach, w 
których uczestniczyła będąc na służbie, wskazała 
drogę, jaką należy pokonać, aby móc pracować w 
tym zawodzie (wywiad zamieszczony na stronie 
internetowej www.sp.choroszcz.pl). Dziękujemy 
Burmistrzowi Choroszczy za umożliwienie nieod-
płatnego przejazdu uczniom Szkoły Podstawowej w 
Choroszczy do Kuźnicy Białostockiej.

Grażyna Kopaczewska

Zakończenie roku szkolnego 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Po długich dziesięciu 
miesiącach nauki, dnia 28 czerwca 2013 r. zakończył się kolejny, pracowity rok. 
Był to rok nowych wyzwań i zmian, wielu cennych inicjatyw i twórczych działań 
a także pełen sukcesów. Zakończenie roku szkolnego w naszych szkole odbyło 
się w dwóch etapach –  o godzinie 11.00 uczniowie z klas  I – III , a o godzinie 
9.00 odbyła się uroczysta akademia – pożegnanie absolwentów klas szóstych. 
Uroczystość rozpoczęła się przekazaniem Sztandaru szkoły przez uczniów klas 
VI nowemu Pocztowi z klas V. 
Po raz ostatni uczniowie zaprezentowali swoje zdolności artystyczno-muzyczne. 
Przygotowali przedstawienie „ To już lato”. Akademię uświetnili swoim 
przybyciem zaproszeni goście: Pan Andrzej Winnicki – dyrektor Zespołu Obsługi 
Szkół,  pan Józef Waczyński – historyk, pracownik Muzeum Wojska Polskiego  w 
Białymstoku i prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy oraz pan Jan Adamski -  
krajoznawca i regionalista. Zaproszeni goście życzyli uczniom, rodzicom i 
nauczycielom zasłużonego wypoczynku po trudach intensywnej pracy i nauki 
oraz radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. W czasie uroczystości  pani 
dyrektor naszej szkoły Joanna Zawadzka wręczyła uczniom wyróżniającym się w 
nauce świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody książkowe. Dyplomami 
nagrodzono uczniów  za  różne osiągnięcia. Listy gratulacyjne wręczono 
rodzicom uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0. Podziękowania za 
aktywne uczestnictwo w życiu szkoły oraz prace w Radach Rodziców otrzymali 
rodzice działający w trójkach klasowych. Po zakończeniu akademii uczniowie 
wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, gdzie nastąpiło rozdanie 
świadectw. Zgodnie ze słowami piosenki „Lato, lato czeka.” – rozpoczęły się 
wakacje.

SP Choroszcz

Mała ojczyzna
Dzięki uprzejmości i wiedzy  Jana Adamskiego 
oraz wsparciu burmistrza  Jerzego Ułanowicza 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Choroszczy 
mogli zwiedzić swoje miasto  i okolicę. Szkoła 
Podstawowa w Choroszczy aktywnie włączyła się 
w  o b c h o d y  1 5 0 .  r o c z n i c y  p o w s t a n i a 
styczniowego. Jak pisaliśmy o tym w gazecie, 
zaproszeni goście: Jan Adamski, Józef Waczyński i 
Grzegorz Krysiewicz opowiadali uczniom o 
walkach i powstańcach – bohaterach z Choroszczy 
i okolic. Barwnym i ciekawym opowieściom 
towarzyszyły prezentacje broni i pamiątek z 
tamtego okresu.  Zainspirowani  historią 
powstania styczniowego uczniowie wzięli udział 
w konkursie plastycznym oraz przyczynili się do 
zredagowania specjalnego numeru gazetki 
szkolnej i folderu.

Dzięki  burmistrzowi Choroszczy Jerzemu 
Ułanowiczowi uczniowie nagrodzeni w konkursie 
p l a s t y c z n y m  o r a z  n a l e ż ą c y  d o  k o ł a 
dziennikarskiego wzięli udział w  wycieczce po 
najważniejszych miejscach dla naszej gminy i 
miasta. Swoją wiedzą dzielił się z uczniami Jan 
Adamski. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali 
c iekawych opowieści .  Bardzo serdecznie 
dziękujemy za tę możliwość.
Okazało się, że kilka godzin zwiedzania to za mało, 
by zobaczyć i poznać przeszłość naszej najbliższej 
o k o l i c y.  U c z n i o w i e  z o b a c z y l i  p o m n i k 
zamordowanych powstańców znajdujący się przy 
szosie Warszawskiej, cmentarz jeńców wojennych, 
Babią Górę, groby powstańców na cmentarzy w 
Choroszczy, cmentarz żydowski. Wycieczkę 
zakończyło ognisko na Szubienicy.
 

Celina Zubrycka

Klasy II c i II b 19 czerwca wybrały się na 
wycieczkę krajoznawczą do Nadleśnictwa 
Krynki. W czasie drogi mijaliśmy piękne 
lasy Puszczy Knyszyńskiej wypatrując  łosi 
i  żubrów. Po dotarciu na miejsce 
weszliśmy na teren niezwykłego ogrodu… 
l e ś n e g o .  K o n c e n t r u j ą  s i ę  t a m 
niepowtarzalne walory podlaskich lasów. 
Na niewielkim obszarze zgromadzone 
zostały okazy fauny i flory puszczy oraz 
świata nieożywionego. W Galerii Na 
S k r a j u  P u s z c z y  o g l ą d a l i ś m y , 
nasłuchiwaliśmy oraz dotykaliśmy 
przyrodę. Następnie wyznaczaliśmy czas 
za pomocą zegarów słonecznych.
W Parku Megalitów, czyli dużych kamieni 
spełniały się nasze marzenia, a Królowa 

Ropuch spełniała życzenia. Na łabędziej 
wyspie nasłuchiwaliśmy rechotu żab, a w 
Ptasich Wolierach oglądaliśmy różne 
gatunki sów. Ciekawym doświadczeniem 
była Tropinka. Jest to miejsce, w którym 
identyfikowaliśmy różne gatunki zwierząt 
leśnych po ich śladach, które zostawiły w 
c z a s i e  l e ś n y c h  w ę d r ó w e k . .  N a 
zakończenie posililiśmy się przy ognisku. 
Następnie został rozegrany pasjonujący 
mecz piłki nożnej, w którym oprócz dzieci 
udział wzięli opiekunowie pan Robert 
Ramotowski oraz nasz pan kierowca. 
Pomęczeni, ale bardzo zadowoleni 
wróciliśmy do Choroszczy z przeko-
naniem, że piękna jest polska przyroda 
i warto o nią dbać.
 

Elżbieta Rojecka, Jolanta Lenczewska – 
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej

Leśne wędrówki

W czwartek 20.06.2013r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Choroszczy 
odwiedzili studio Radia Jard w Białymstoku. Wizyta w radio była nagrodą za 
udział w 1 Festiwalu Piosenki Szkolnej. 
Dzieci obserwowały pracę redaktora radiowego i telewizyjnego, występowały na 
żywo, prezentując swoje utwory oraz udzielały wywiadu pani Milenie Kazberuk – 
jurorce na naszym festiwalu. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a nawet 
było spełnieniem marzeń jednego z uczniów. Mamy nadzieję, że zarówno to 
spotkanie, jak i wcześniejszy Festiwal Piosenki Szkolnej są zapowiedzią dalszej 
współpracy z Radiem Jard. Ta współpraca pomoże w promocji talentów 
muzycznych dzieci.

Organizatorzy: 
Beata Cwalin – nauczyciel muzyki i plastyki, 
Walentyna Litwin – nauczyciel bibliotekarz, 

Renata Rajewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
Marzanna Szumkowska – nauczyciel bibliotekarz, 

Agnieszka Zajko – nauczyciel świetlicy szkolnej

W środę 5 czerwca odbył się Gminny Konkurs 
Języka Angielskiego, pod patronatem burmistrza 
Choroszczy, pana Jerzego Ułanowicza. W 
zmaganiach uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, 
a także SP ze Złotorii. W I etapie młodzież klas VI 
pisała test gramatyczno-leksykalny, w którym I 
miejsce zajęła Paulina Zawadzka, II – Krystian 
Moczulski i III – Katarzyna Molska.
 
Następnie uczniowie, jako przedstawiciele Anglii 
(czerwona róża) i Walii (żonkil), zmagali się z 
różnorodnymi konkurencjami dotyczącymi 
czytania, słuchania, mówienia, słownictwa i 
g ra m a t y k i ,  j a k  ró w n i e ż  k u l t u r y  k ra j ó w 
anglojęzycznych.
Przyjazna atmosfera pomogła nastolatkom 
wspólnie rozwiązywać różnorodne zadania, a także 
zachęciła uczniów do bliższego poznania się i 
integracji. Nietypowe konkurencje inspirowały do 
twórczego myślenia i pobudzały do stosowania 
zdobytych umiejętności w praktycznym działaniu. 
Zgodnie ze słowami Alessandro D'Avenia: „(…) kto 
zna języki obce, widzi wyraźniej świat. Każdy język 
wyraża inny punkt widzenia”uczniowie w trakcie 
wspólnej zabawy mieli możliwość podzielenia się 
swoim „widzeniem świata”, wyrażeniem własnej 
opinii, dołożenia swojej „cegiełki” do pracy grupy. 
Każdy czuł się doceniony i zauważony.
Na zakończenie imprezy pani dyrektor Joanna 
Zawadzka wręczyła dzieciom nagrody i zaprosiła 
wszystkich na kolejne spotkanie za rok. Uczniowie 
cieszyli się z otrzymanych prezentów. Dzięki 
hojności burmistrza Choroszczy każde dziecko 
zostało w pełni docenione i  nagrodzone. 
Dziękujemy! 

Organizatorzy:
Joanna Chmur, Monika Kuchcińska, 

Anna Hajduczenia
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Urodził się  1.10.1910 roku we wsi Kruszewo, powiat Białystok. Ojciec 
Antoni, matka Julia byli rolnikami i mieszkali w samym środku wsi. Miał 
o dwa lata młodszego brata - Emiliana. Matka Julia z domu Chmielewska 
pochodziła z miejscowości Jeńki położonej po drugiej stronie Narwi. 
Była córką powstańca styczniowego. Sąsiadami Dziejmów byli  
Stanisław Sokół, który prowadził sklep, Zagórscy, Cieślukowie i 
Krysiewicze. 
Do Szkoły Powszechnej uczęszczał  również w Kruszewie, ]powstała ona 
zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W Księdze Głównej 
Szkoły Powszechnej w Kruszewie za rok 1921/22 odnotowano Jana 
Dziejmę  pod poz. 10. jako ucznia oddz. III mającego 11 lat. U większości 
dzieci w rubryce „kiedy rozpoczął naukę „jest wpisany rok 1918 lub 1919, 
tylko w jednym przypadku - 1917.Szkoła funkcjonowała, jak wspominają 
mieszkańcy „po chatach”,  uczył jeden  nauczyciel. Nie jest znane 
nazwisko pierwszego nauczyciela, dopiero księga z 1923 jest wyraźnie 
podpisana nazwiskiem  Czesława Sucharskiego. W 1927 roku otwarto 
szkołę  w nowym budynku , który swym wyglądem bardziej przypominał 
pałac. Kierownikiem szkoły został  obrońca Lwowa Józef Świrniak.
Duże zmiany w życiu rodziny i całej wsi  nastąpiły po reformie rolnej w 
1926 roku. Część mieszkańców wsi którym przydzielono ziemię na koloni 
Śliwno, postanowiła przenieść tam swe gospodarstwa. Powodem tej 
decyzji  była również niesamowicie gęsta zabudowa wsi, co 
uniemożliwiało rozwój gospodarstw. Na koloni Kruszewo w pobliżu 
dawnego majątku Karpiniec powstała mała osada złożona z kilku nowych 
gospodarstw przytulonych do bagiennego olszynowego lasu zwanego 
Karane. Przeniosła się tam poza Dziejmami  również rodzina Radłowskich, 
Krysiewiczów, Cieśluków i Sokołów. Najbliższym sąsiadem Dziejmów był  
Kościuczyk Józef. Wspólna budowa nowych domów, budynków 
gospodarczych szybko wytworzyła nowe więzi sąsiedzkie. Jan Dziejma 
wspólnie z całą rodziną cierpliwie urządzali  nowe gospodarstwo. Było 
ciężko i biednie. Trwało to, aż do pójścia do wojska.
5 kwietnia 1932 roku powołano go do służby zasadniczej w 42 pp w 
Białymstoku. Po ukończeniu szkółki  dla podoficerów i  awansie na kaprala 
przed końcem służby, dostaje przydział do 1kom. CKM 42pp.W 1936 roku 
wzięty do rezerwy kończy kurs dla podoficerów w Warszawie. W 1937 
roku  ponownie otrzymuje wezwanie na ćwiczenia, po których awansuje 
na plutonowego.  Przebiegiem jego służby  wojskowej zainteresował się 
kierownik szkoły w Kruszewie Józef Świrniak. Był on oficerem rezerwy ze 
stopniem ppor. i zarazem Komendantem Drużyny Strzeleckiej „Strzelec”. 
Poprosił go, aby przyjął funkcję  zastępcy komendanta, oczywiście 
społecznie. Strzelców  przeorganizowano dzieląc na drużyny, każdej 
przydzielając miejscowych kaprali rezerwy. Od tego czasu szkolenie było 
bardziej dynamiczne, trwały zajęcia w terenie, urządzano gry wojenne. 
Razem z nimi ćwiczyły dzieci z najstarszych klas z organizacji „Orlęta”. Na 
wyposażeniu „Strzelców” była wiatrówka, kbks., 12 sztuk austriackich 
Mannlicherów, zamienionych później na polskie Mausery z Radomia. 
Razem z Mauserami drużyna otrzymała od wojska mundury piechoty.
Wobec zbliżającej się wojny  Jan został zmobilizowany 22 sierpnia 1939 
roku do 42pp w Białymstoku. Jego I kom. CKM razem z 42 pp udała się nad 
pruską granicę w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Po 
dwóch tygodniach krwawych walk o Nowogród, Łomżę, Zambrów, 
oddział w którym walczył, został rozbity, nieliczni przedarli się za Narew, 
by pójść na południe. Uniknął niemieckiej niewoli, aby wpaść do 
rosyjskiej. Szczęśliwie przeszedł „ próbę rąk” i został zwolniony do domu, 
był przecież chłopem, ręce miał twarde i zniszczone od pracy. Powrócił 
24.09.1939. Z tego okresu  walki z agresorem i goryczy z klęski, pochodzi 
ten fragment jego wiersza:
                                   „Podchodzi wróg pod druty
                                     mój karabinek gra
                                     na takie straszne nuty,
                                     że aż ze strachu, serce drga”
Rodzice i brat bardzo się ucieszyli, że wrócił z wojny. Jednak, panowało 
powszechne przygnębienie z powodu przegranej wojny. Niepewność 
jutra, obawa jak dalej potoczą się ich losy, gdyż trwała już sowiecka 
okupacja. Na jesieni, po referendum, okazało się, że Kruszewo wstąpiło 
''na ochotnika'' do Białoruskiej  Republiki Radzieckiej. Zbudowano nową 
administrację, wybrano trójki wiejskie, przyszli nowi nauczyciele do 
szkoły. Rozpoczęto akcję wymiany dokumentów na radzieckie. Nowością 
stały się również bardzo częste zebrania wiejskie, na których politrucy 
obiecywali świetlaną przyszłość. Bezrolnym obiecywano ziemię i drzewo z 
cudzego lasu. Niektórym , szczególnie  małorolnym te obietnice trafiały 
do przekonania. 
W Kościukach powstał pierwszy na tych terenach kołchoz. Następny 
powstał w Majątku Rogowo z zagarniętej ziemi rodzinom Łuszyńskich i 
Bartoszewiczów. Stateczni gospodarze patrzyli na to z nieufnością i 
niedowierzaniem. Nie mieli zamiaru sprzyjać okupantowi, tym bardziej że 
w sklepie zrobiło się pusto i trudno było cokolwiek kupić. Kiedy na 
zebraniu ktoś o to zapytał, to komisarz  mówił że dowiozą i na gadaniu się 
kończyło. Narzucone kontyngenty na zboże , mleko, mięso były dużym 
ciężarem dla gospodarstw. Padł strach na ludzi, gdyż rozpoczęły się 
aresztowania byłych  urzędników państwowych, wojskowych i 
nauczycieli. W pierwszą okupacyjną zimę mieszkańcy wsi  zbierali się 
wieczorami u sąsiadów i powtarzali usłyszane wieści. Te były coraz gorsze, 
zaczęto mówić o wywózkach na Syberię. 
I stało się. W styczniu 1940 roku aresztowano najpierw kierownika szkoły 
w Kruszewie Józefa Świrniaka, potem jego całą rodzinę. Drugą, 
aresztowaną  rodziną, była rodzina Antoniego Cieśluka ze Śliwna. Był on 
zmobilizowany w 1939 roku do żandarmerii wojskowej. Dostał się do 
sowieckiej niewoli i tam przepadł. Na pierwszego maja 1940 roku 
urządzono w szkole wiec. Poprzedzony był pochodem pierwszomajowym. 
Cała  szkoła wraz z  zwolennikami nowego ustroju ustrojona w 
chorągiewki i czerwone sztandary przeszła ze szkoły przez wieś i szosą 
powróciła polną drogą zwaną „ściankową” do szkoły. Spędzono tam 
mieszkańców Kruszewa, Śliwna by wysłuchali pochwał na temat ustroju 
sprawiedliwości społecznej. Odbyły się występy sprowadzonej na tą 
okazję radzieckiej artystki, a dzieci śpiewały pionierskie piosenki. Jaki to 
był wstyd dla pozostałych. Rok później, na następnym wiecu, gdy 
entuzjazm już minął, czerwonych flag już nie przyniesiono. 
Jan Dziejma wraz ze swym bratem Emilianem najczęściej chodzili do 
swego sąsiada, Radłowskiego Franciszka. Posiadał on nielegalnie radio na 
baterię, którego słuchali w tajemnicy. Później skonstruował własne, gdyż 
radio było jego pasją.  Z niego dowiedzieli się że powstają w całej Polsce 
organizacje podziemne, których celem jest walka z okupantem. 
Postanowili założyć swoją. Z radia wiedzieli, że powstał Związek Walki 
Zbrojnej, założony przez rząd na emigracji. Na pierwsze założycielskie 
zebranie w stodole w czerwcu 1941 roku stawiło się siedem osób, w tym 
cztery, stanowiła rodzina Dziejmów. Jan został ich dowódcą, był najstarszy 
stopniem i miał doświadczenie w walce. Ustalono również listę osób, 
które należy zwerbować do organizacji. Byli to sąsiedzi, koledzy z klasy,  
kuzyni, członkowie drużyny strzeleckiej, żołnierze którzy odbyli kampanię 
wrześniową. Porozumiano się również z proboszczem Śliwieńskiej parafii 
ks. Władysławem Saracenem. Obiecał on swą pomoc w przedsięwzięciu. 
Niedługo potem Niemcy napadli na swego sojusznika. W Kruszewie i w 
kruszewskim lesie pojawiła się chmara sołdatów zupełnie ogłupiałych 
bombardowaniem  Białegostoku. Nie wiedzieli, co się dzieje. Powtarzali w 
kółko, że to są manewry. Gdy zrozumieli co się stało, w panice runęli na 
wschód. Po ich odejściu, powstały warunki do rozwoju organizacji 
podziemnej. 

Niemcy zajęci budową swojej administracji początkowo rzadko tu 
zaglądali. Organizacja szybko się rozwijała, powstawały kolejne drużyny. 
W lutym 1942 roku poprzez księdza Saracena nawiązano  kontakt z 
dowództwem Armii Krajowej  Okręgu Białystok. Tą osobą był Stefan 
Fijałkowski ps. ”Młotek”. Pełnił on wtedy funkcję szefa oddziału 
organizacyjnego Komendy Okręgu. Złożono  przysięgę i organizacja 
weszła w struktury Armii Krajowej jako placówka Barszczewo numer 10. 
Narzucono placówce strukturę organizacyjną i wyznaczono zadania. 
Początkowo były to zadania kurierskie i wywiadowcze. Szkolono nowe 
kadry dla organizacji. Trwały kursy Tajnego Nauczania w różnym zakresie i 
kursy w szkółkach wojskowych różnego szczebla. Takie Gimnazjum 
ukończył również Jan Dziejma w roku szkolnym 1943/44. Egzamin składał  
w czerwcu 1944 roku przed mgr P. Wróblewską Dyrektorem Technikum 
Rolniczego w Krzyżewie, mgr. Antonim Filoniukiem Dyrektorem 
Gimnazjum i Liceum w Łapach oraz Antonim Grochowskim. Matura 
otwierała drogę do awansów oficerskich. Po pewnym czasie komórki 
placówki zaczęto włączać do akcji organizowanych przez \obwód. Na 
przełomie 1943/44 nastąpiła reorganizacja struktur obwodu, z powodu 
zbliżającego się frontu i przewidywanych walk o Białystok. 
Jan Dziejma został dowódcą kompani i kurierem Okręgu. Pracy 
żołnierskiej było coraz więcej i obaj z bratem ciągle byli w rozjazdach, gdyż 
nie wszystkie sprawy szło załatwić przez łączników. Często jeździł 
rowerem do Białegostoku, Łap, Zambrowa, Szepietowa czy Tykocina. Brat 
natomiast obsługiwał Augustów, Grodno i Knyszyńską puszczę. Podróże te 
zawsze były niebezpieczne, gdyż na drogach, mostach, wjazdach do 
miejscowości stały posterunki i dokonywały kontroli. Rower musiał być 
zarejestrowany, na jego używanie potrzebne było pozwolenie władz 
niemieckich. Jan Dziejma posiadał  zaświadczenie, że jest gońcem sołtysa.  
Codzienna, konspiracyjna praca trwała do momentu zbliżenia się  Rosjan 
do Białegostoku. Niemcy wycofywali się  z miasta ewakuując wszystkie 
swoje urzędy, ładując na samochody i wagony wszystko co wartościowe. 
W lipcu 1944 roku batalion Ukraińców miotaczami płomieni palił dom po 
domu aż całe centrum miasta zamieniło się w morze ognia. Białystok 
wstrząsany wybuchami bomb zrzucanych przez Rosjan byle gdzie, płonął. 
24 lipca 1944 roku kompania Jana Dziejmy rozpoczęła otwartą walkę z 
Niemcami. Do partyzantów przyłączył się Jaświłko Edward ps. „Zaręba”, 
szef wywiadu w sztabie obwodu Białystok–miasto ukrywający się u ks. 
Saracena wraz z grupą Torczyniewa Mikołaja ps. „Kolka”. ”Zaręba” był 
twórcą planu uwolnienia z gestapo członków sztabu AK. To on również  na 
potrzeby akcji „Burza”, opracował plan zdobycia Choroszczy. Atakowano 
mniejsze oddziały wroga wzdłuż szosy Kruszewo – Białystok. 
Walka zakończyła się z chwilą przepędzenia Niemców na drugą stronę 
Narwi. Było to w niedzielę 30 lipca 1944 roku po południu. Z kompani nikt 
nie zginął, było tylko kilku rannych, w tym w prawe kolano „Zaręba”. 
Leczeniem rannych zajmowała się Nierodzik Eugenia ps. „Gałązka”z Pańk. 
Po ustaniu walk zebrano wszystkich jeńców w kolumnę. Zabrano zdobyty 
sprzęt wojskowy na dwie zdobyczne ciężarówki. Kolumna  ruszyła szosą 
do Białegostoku na spotkanie z Rosjanami, by zgodnie z rozkazem 
przekazać jeńców i sprzęt Armii Czerwonej. Spotkali ich szybciej niż się 
spodziewali. Nie doszli nawet do Konował, jak otoczył ich oddział wojska 
rosyjskiego. Gdy przekazali 17 jeńców i samochody, Jan Dziejma i cała 
eskorta, została aresztowana i rozbrojona. Wszystkich razem 
zaprowadzono do sowieckiego sztabu, który mieścił się w Barszczewie w 
budynku gminy. 
Zamknięto ich w piwnicy, a po dwóch dniach wypuszczono i polecono 
wracać do domu. Nie oddano dokumentów, ani broni. Jan wrócił 
szczęśliwie do domu. Rozpoczął szereg narad z dowództwem Obwodu, 
dowódcami oddziałów, szefami służb co czynić w tej sytuacji. Zbierano 
informacje w terenie o poczynaniach Armii Czerwonej. Na trzeci dzień po 
uwolnieniu z aresztu do domu Jana Dziejmy przyjechało amerykańską 
ciężarówką NKWD, aby go aresztować. Zrobili rewizję i odjechali  z 
niczym, gdyż nie było go w domu. Broni również nie znaleźli, gdyż 
ukrywana była w starej wierzbie nieopodal domu. W środku była pusta, 
otwór do dziupli był od góry, więc z ziemi był niewidoczny. Według relacji 
Grażyny córki Jana, po kilku dniach była następna obława, ale „Grom” 
schował się do beczki po ogórkach, odwracając ją dnem do góry. Na tą 
beczkę wskoczył pies, gdyż beczka była w zasięgu łańcucha psa. 
Przypadkowo na podwórku był kilkuletni syn sąsiada. Zapytano go, gdzie 
jest Janek? Dziecko odpowiedziało zgodnie z prawdą, że u psa pod 
ogonem. Ta odpowiedź tak rozjuszyła ubowca, że skopał dzieciaka tak, że z 
trudem odzyskał zdrowie. 
Rozpoczęły się masowe aresztowania akowców i przedstawicieli władz 
cywilnych Państwa Podziemnego. Już nikt nie miał wątpliwości, że 
zaczyna się nowa okupacja kraju, tym razem po raz drugi - sowiecka. 
Chcąc sparaliżować podziemie NKWD uderzyła najpierw w kierownictwo 
Armii Krajowej. Rozpoczęło się wielkie polowanie na członków podziemia 
i osób o patriotycznym nastawieniu. Rosjanom pomagali w tym rodzimi 
zdrajcy z Urzędu Bezpieczeństwa. 
Jana Dziejmę udało się im schwytać po kilku  nieudanych próbach 
aresztowania 14 marca 1945 roku i przewieźć do więzienia w Białymstoku. 
Aresztowano również jego brata Emiliana. Emilianowi mało brakowała, 
aby uniknął aresztowania. Schwytany we własnym domu szedł w zaparte, 
że jest kim innym, a do Dziejmów przyszedł w celu zakupienia maszyny 
rolniczej. Wtedy ubowcy podeszli do orzącego pole sąsiada i zapytali czy 
zna tego człowieka? Sąsiad nie był zorientowany o co chodzi i potwierdził, 
że to Emilian Dziejma. Jan Dziejma przeszedł długie i okrutne śledztwo. 
Domagano się od niego wydania wszystkich znanych mu żołnierzy, 
odmówił. Odizolowany od innych więźniów był często bity i poniżany. Gdy 
już leżał na betonie oficerowie informacji oddawali na jego głowę mocz 
celując w usta. Przycinano mu szufladą paznokcie co przysparzało mu 
strasznego bólu, szczególnie gdy robiono to kolejne razy. Pokazano mu 
nawet zeznanie niby własnej matki, oskarżające go o zabicie Rosjan. 
Powiedział im, że jest fałszywe bo było podpisane trzema krzyżykami, a 
matka umiała się podpisać. Został za to skopany. Po kilku tygodniach 
tortur był u kresu sił. Postanowił popełnić samobójstwo. Pręcikiem 
klamerki paska zegarka próbował przebić żyłę. Ale drucik był tępy i mały, a 
obolałe ręce nie otworzyły żyły. Wtedy porwał koszulę na paski i ukręcił z 
nich powróz, który założył na szyję. Podczas tych wszystkich czynności 
gorąco prosił Pana Boga, aby mu ten czyn wybaczył. Odzyskał 
przytomność na łóżku  w więziennym lazarecie. Widocznie Pan Bóg miał 
inne plany wobec Jana Dziejmy. 
Uratował go strażnik więzienny, który co jakiś czas zaglądał przez judasza 
do celi. Po tym wydarzeniu przestali się tak nad nim znęcać. Tego ranka, 
gdy to się stało, jego brat Emilian siedzący w celi ogólnej, obok pojedynki z 
bratem, jak codziennie zastukał w ścianę, aby z nim „porozmawiać.” 
Odpowiedziała cisza. Wtedy powiedział współwięźniom, że czuje, że brat 
nie żyje. Zaczął się głośno modlić, a wraz z nim cała cela. Sytuacja 
wyjaśniła się w ciągu dnia, gdyż pocztą więzienną dowiedział się co się 
stało. Emilian przeszedł takie samo śledztwo co brat. Wielokrotnie był bity 
i przesłuchany na zmiany przez wiele godzin. W wyniku bicia po głowie, 
uszkodzono mu jedno oko i zostało mu to na całe życie. Emilian był 
człowiekiem niskiego wzrostu i niezbyt urodziwym. Od najmłodszych lat  
próbowano się z niego wyśmiewać. Szybko z tego zrezygnowano, gdyż 
okazał się chłopcem bojowym i zajadłym w walce. Nie ustępował nikomu 
nawet jak obrywał. Tak samo postępował w śledztwie. Pomimo bicia i 
straszenia zaparł się w sobie i nic z niego nie mogli wyciągnąć. Przyznawał 
się jedynie tak jak brat do przynależności do AK i walki z Niemcami. Po pół 
roku , z braku dowodów został zwolniony do domu. W listopadzie 1945 
roku Jan Dziejma skazany został na sześć lat więzienia. Zwolniony na mocy 
amnestii z 22 lutego 1947 roku powrócił 21 kwietnia 1947 roku do domu. 

Z tego okresu zachowało się zaświadczenie z Urzędu Bezpieczeństwa 
numer 97734 o warunkowym zwolnieniu. Nie było już Armii Krajowej, 
gdyż we wrześniu 1945 roku Przekształciła się w organizację Wolność i 
Niezawisłość. Było już po wyborach do Sejmu, na które liczyło podziemie. 
Komuniści nie mieli zamiaru oddawać władzy i wybory sfałszowali. 
Zapadła decyzja o ujawnieniu się, gdyż kończył się termin amnestii. 
Jak na ironię losu w dniu 21 kwietnia 1947 roku, gdy dowódca placówki 
opuszczał więzienie, jego podkomendni z samego rana udali się do 
Białegostoku, aby się ujawnić. Udali się w pierwszej kolejności na Mszę 
Świętą w Katedrze, a potem do siedziby Urzędu Bezpieczeństwa. 
Obowiązkowo należało wypełnić formularz ujawnienia, potem wręczano 
zaświadczenie. Biuro mieściło się na ul. Warszawskiej w budynkach 
pomiędzy krzyżówką z ul. Słonimską a kościołem Św. Wojciecha. Walka 
skończona. Pomimo trudu i tylu ofiar nie dali rady, nie tyle własnym 
zdrajcom, co Armii Czerwonej. Gloria Victis.
Po naradzie z rodzicami postanowiono że Emilian zostanie na 
gospodarstwie, a Jan pójdzie się uczyć. Jan Dziejma odebrał w dniu 6 
czerwca 1947 roku świadectwo ukończenia tajnego gimnazjum i wyjechał 
aż do Cieszyna. Wyjechał tak daleko, aby zejść z oczu służbie 
bezpieczeństwa. Ukończył tam roczne Studium Nauczycielsko - 
Instruktorskie przy Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego. Pierwsze 
zatrudnienie znalazł w Szkole Rolniczej w Skierniewicach. Został w niej 
kierownikiem. Tam również poznał młodą, 18 letnią nauczycielkę 
Krystynę Dobrowolską. Na jesieni 1948 roku wzięli ślub. Ich  szczęście 
trwało do 1952 roku. Wyszło na jaw kim jest i zwolniono go z pracy, 
wypowiedziano  mieszkanie służbowe. Z ciężarną żoną powrócił do 
Śliwna. Wyjechał ponownie na Śląsk, teść znalazł mu pracę w pegeerze na 
stanowisku  agronoma w miejscowości Źródło. Potem była Środa Śląska, 
później Lutynia, Redakowica i znów Śliwno. Następnie Hieronimowo i 
znów Śliwno. Urząd Bezpieczeństwa sprawdzał nowozatrudnionych. 
Nigdzie takim jak on, nie było miejsca. 
Dopiero po śmierci Stalina kolejna praca w Juchnowcu, stała się ostoją dla 
niego i rodziny. W 1962 roku został gminnym agronomem , zamieszkali 
razem w służbowym mieszkaniu. Oczywiście nadal byli tymi gorszymi, co 
odczuwali na każdym kroku. Jan i Krystyna w pracy, córki w szkole. Kiedy 
córka Alina pochwaliła się w klasie że napisała wiersz i go przeczytała, to 
pan nauczyciel, a potem cała klasa wyśmieli ją. Pan stwierdził, że taka jak 
ona, nie mogła sama tego napisać i jest kłamczuchą. A gdy pewnego razu 
zaśpiewała w klasie piosenkę pt. ”Nie szumcie wierzby nam”, to pani 
powiedziała, aby nigdy tego nie śpiewała. Krystyna źle znosiła te 
wykluczenie i w końcu  ciężko zachorowała. Od tej pory przez 19 lat życie 
jej toczyło się pomiędzy szpitalem a domem. A Jan cierpliwie z miłością i 
troską opiekował się żoną i dziećmi. Z czasem stosunek ludzi i władzy 
zmienił się w stosunku do Jana Dziejmy. Jego fachowość, uczynność i 
życzliwy stosunek do ludzi sprawił, że stał się lubianym i szanowanym 
człowiekiem. Córkom-Alinie, Grażynie i Jance przekazał wszystkie te 
wartości, które czynią człowieka wzniosłym i szlachetnym. Kiedy umarł w 
1979 w zimę stulecia, to na pogrzeb  przyszła cała gmina, aby za niego się 
modlić i go pożegnać. Córka Alina napisała wtedy dla niego wiersz.

Był taki ktoś,
kto gonił w polu wiatr.
Był taki ktoś,
Kto z pięknem za pan brat.

Układał wiersze na liściach drzew,
i dał mi poznać muzyki śpiew.
Muzyką były mu życia głosy,
pieścił w swych dłoniach złociste kłosy.

Szukał koniczynki o czterech listkach,
by dała radość i szczęście wszystkim.
Każdy mój smutek i łzę osuszył,
pokazał piękno w słocie i burzy.

Pragnął tak kochać nawet całe wieki,
 a teraz od słońca i życia daleki.

Komendant Białostockiego Okręgu Armii Krajowej płk. Władysław 
Liniarski ps. „Mścisław” w uznaniu zasług żołnierskich w szeregach wojska 
w konspiracji, za nieugiętą postawę i odwagę w walce z okupantem 
niemieckim odznaczył Jana Dziejmę:

Krzyżem Walecznych: po raz pierwszy listopad 1942 r.
Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami: maj 1943 r.
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami: styczeń  1944 r.
Krzyżem Walecznych po raz drugi: sierpień 1944 r.
Awansował:
do stopnia podporucznika: w marcu 1943 r.
do stopnia porucznika: w maju 1944 r.

Od autora.
Wśród dokumentów, które udostępniła mi rodzina Jana Dziejmy, 
znajdował się wśród wielu listów od przyjaciół, list od Władysława 
Liniarskiego napisany 16 listopada 1964 roku. Oto jego fragment: 
„Kochany! Jeśli w terminie nie dostarczymy materiałów do naszej 
rzeczywistej historii Okręgu, na której nam tak zależy, to wówczas historyk 
napisze historię na podstawie materiału, który sam zdobędzie względnie 
pozostawi w poszczególnych obwodach białe plamy. Wówczas Koledzy, 
my będziemy odpowiedzialni wobec historii AK i wobec kolegów, którzy 
życie oddali w walce z okupantem hitlerowskim za wolność Ojczyzny, że 
ich bohaterskie czyny idą w zapomnienie”.
Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość Skała również zależy, aby wiedza o 
lokalnych wydarzeniach historycznych i bohaterstwie  miejscowych 
Polaków była powszechna, gdyż jest częścią pamięci i tożsamości 
narodowej. Jesteśmy im winni wdzięczność i pamięć.

Grzegorz Krysiewicz
Bibliografia:

 1.Wspomnienia: Aliny i Grażyny, córek Jana Dziejmy, Krystyny Dziejma, 
byłych żołnierzy  Armii Krajowej Placówki nr. 
10.
 2.Władysław Zajdler-Żarski,  Ruch oporu w 
latach 1939-1944 na Białostocczyźnie, 
Warszawa 1966.

Porucznik Jan Dziejma ps. „Grom”

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

www.pamiec.org.pl
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Gwiazdą wieczoru będzie Jan Zieliński - wykonawca przeboju „Daj mi tę noc”

XIV Dzień Ogórka w Kruszewie - 1 IX 2013

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE CHOROSZCZ  

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CHOROSZCZ ODPADY KOMUNALNE 
ODBIERANE BĘDĄ PRZEZ FIRMĘ „ASTWA”  

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce 
umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady 
komunalne. 

JAK POPRAWNIE SEGREGOWAD ODPADY KOMUNALNE W GMINIE CHOROSZCZ 
 

 Pojemniki / worki (żółte) na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz papier i tekturę: 

Wrzucamy: 
wielomateriałowe kartony po napojach i żywności 
(Tetra-Pack), plastikowe butelki i opakowania, 
pojemniki, kubki, artykuły gospodarstwa domowego z 
tworzyw sztucznych, folie, woreczki foliowe, 
reklamówki, papier, karton i tekturę [nie trzeba niczego 
myć, wystarczy tylko opróżnić i zgnieść] 

Nie wrzucamy: 
papieru tłustego, zabrudzonego lub mokrego, kalki, 
styropianu, opakowań po farbach, po chemikaliach, 
po oleju, folii tłustej, zabrudzonej lub mokrej, 
opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań nie 
opróżnionych 

Jeżeli firma wywozowa dostarczy dodatkowo WOREK NIEBIESKI, należy do niego wrzucać papier, 
karton, tekturę, gazety, zeszyty, książki , torby papierowe, foldery, katalogi i  mapy. 

Firma wywozowa dopuszcza możliwość umieszczania w WORKU ŻÓŁTYM każdej ilości opakowań 
metalowych po żywności i napojach. 

 Pojemniki / worki (zielone) na szkło:  

Wrzucamy: 
opakowania ze szkła np. butelki i słoiki bez 
nakrętek, kapsli i korków  
[nie trzeba niczego myć, wystarczy tylko opróżnić] 

Nie wrzucamy: 
stłuczki, ceramiki, porcelany, fajansu, luster, zastawy 
stołowej, zużytych żarówek, lamp i świetlówek, szyb 
okiennych, szkła zbrojonego, szyb pojazdów  

 Pojemniki / worki (brązowe) na odpady zielone:  

Wrzucamy: 
odpady z pielęgnacji ogrodu, skoszona trawa, liście, 
drobne gałęzie, rośliny i ich części w tym owoce i 
warzywa oraz odpady kuchenne 

Nie wrzucamy: 
odchodów zwierzęcych, martwych zwierząt lub ich 
części, kości, dużych gałęzi, ziemi i kamieni.  

 Pojemniki / worki na popiół: 

Wrzucamy: 
zimny popiół powstały ze spalania paliw stałych 
(drewno, węgiel, koks, pelet, groszek, brykiet itp.) z 
palenisk domowych 

Nie wrzucamy: 
gorącego popiołu 

Odpady kłopotliwe np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki, opony, opakowania po olejach i 
chemikaliach, gruz budowlany itp. zbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
W przypadku wątpliwości o miejscu pozbycia się odpadów, pytania należy kierować do obsługi punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, firmy odbierającej odpady, lub pracowników Urzędu Miejskiego w 
Choroszczy. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się przy ul. Mickiewicza 
28 D w Choroszczy będzie czynny w dniach i godzinach ustalonych w harmonogramie. 

JAK DOKONYWAD OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 LIPCA 2013 r. 

Opłatę uiszcza się gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w 
Choroszczy BRE BANK S.A O/Korporacyjny W Białymstoku, nr konta: 11 1140 1775 0000 2536 8700 1001. 
Należy pamiętać, że Urząd Miejski w Choroszczy nie będzie rozsyłać mieszkańcom indywidualnych rachunków. Właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest osobiście pilnować terminów opłat i uiszczać je w następujących okresach: 

Do 20 sierpnia za okres lipiec, sierpień, wrzesień     /    Do 20 listopada za okres październik, listopad, grudzień. 

Do 20 lutego za okres styczeń, luty, marzec     /    Do 20 maja za okres kwiecień, maj,  czerwiec  

W myśl ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. „Ordynacja podatkowa”, miesięczną kwotę opłaty należy zaokrąglić do pełnych złotych 
bez końcówki „groszowej” (do 49 gr w dół, od 50 gr w górę). 

Przykład: dla jednego gospodarstwa średniego (3-5 osób) prowadzącego segregację odpadów w zabudowie jednorodzinnej, 
stawka opłaty wynosi 25,20 zł. Opłata kwartalna dla tego gospodarstwa wynosi 75 zł (kwotę miesięczną 25,20 zaokrąglić do 
pełnych złotych w tj. 25 zł x trzy miesiące (kwartał) = 75 zł. 

Urząd Miejski poszukuje pracownika
Urząd Miejski w Choroszczy informuje, iż poszukuje pracownika do 
spraw drogownictwa celem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
na zastępstwo osoby będącej na zwolnieniu lekarskim.

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, iż poszukuje pracownika do spraw 
drogownictwa celem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na 
zastępstwo osoby będącej na zwolnieniu lekarskim.
Wymagania dotyczące kandydata:
- wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
- posiadane doświadczenie w wykonawstwie
- prawo jazdy kat. B
- mile widziane uprawnienia drogowe
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85-713-22-11 
lub w Referacie Organizacyjnym pokój nr 12 tutejszego Urzędu.

Komunikat Urzędu Miejskiego

Uczestnicy :II Międzynarodowego Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Choroszczy
/21 – 22.06.2013 r./

Grupa I
1. Szkoła Średnia nr 37 Grodno
2. FK Dainava Alytus
3. BSP Jagiellonia Białystok

Grupa II
1. Rese Alytus
2. Włókniarz Białystok
3. Narew Choroszcz

Wyniki meczów grupowych:
Grodno – Jagiellonia  2 : 1 (1 : 0)
Rese – Narew 3 : 1 (1 : 1)
Jagiellonia – FK Dainava  1 :1 (0 : 0)
Dainava – Grodno 0 : 3 (0 : 1)
Narew – Włókniarz 1 : 3 (1 : 1)

Mecz o 5 miejsce  Narew – Dainava 2 : 2 (1 : 2) w 
rzutach karnych 1 : 2
Mecz o 3 miejsce Jagiellonia – Włókniarz 3 : 0 (1 : 0)
Mecz o 1 miejsce Grodno – Rese Alytus 2 : 0 (0 : 0)

Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Średnia nr 37 Grodno
2. Rese Alytus
3. BSP Jagiellonia Białystok
4. Włókniarz Białystok
5. FK Dainava Alytus
6. Narew Choroszcz

Najlepsi strzelcy:

Nikita Zajec (Grodno)                 - 4 bramki
Matas Vołatko (Rese)                  - 3 
Krystian Maciejuk (Jagiellonia) - 3
Krystian Sokół (Narew)               - 3

Konkurs żonglowania piłką wygrał Augustas 
Bałakomis (Rese Alytus)
Konkurs rzutów karnych wygrał Arnus Opstas (Rese 
Alytus)
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano (po raz 
drugi) Antona Suczkowa (Grodno)
Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano (po raz 
drugi) Krystiana Żmójdzina (Narew Choroszcz)

WB

II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Choroszczy

Drużyna seniorów Narwi Choroszcz spadła z klasy 
okręgowej do A klasy seniorów (grupa 3). Na 
stadionie w Choroszczy Narew zagra w weekend 
24/25 sierpnia z KS Studzianki. W weekend 7/8 
września choroszczanie zagrają z Hydrobud Krynickie, 
a 22/23 września w Choroszczy zagrają Czarni Gródek. 
Życzymy drużynie udanych rozgrywek i szybkiego 
awansu! Dodajmy, że w skład KS Narew Choroszcz 
wchodzą także drużyny młodzików i orlików.
Liga LZS: po 9. Kolejkach prowadzi Opmar Łyski-
Złotoria (21 punktów), tylko punkt straty do lidera 
mają Izbiszcze i LZS Choroszcz. Na czwartym miejscu 
jest Rajkom Choroszcz (18 punktów), a na 5. znajduje 
się Lambada Choroszcz z dorobkiem 17 punktów. Przy 
drużynie Lambady działa obecnie stowarzyszenie, 
którego apel przedrukowujemy poniżej:
Stowarzyszenie LAMBADA CHOROSZCZ zwraca się z 
uprzejmą prośbą do firm oraz  osób fizycznych o 
wsparcie f inansowe w postaci  przekazania 
darowizny. Przekazaną darowiznę można odliczyć od 
podatku, wystarczy zachować potwierdzenie 
przelewu. Wpłaty darowizn prosi kierować na konto 
bankowe Lambady Choroszcz: 52 8060 0004 0132 
9245 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Białymstoku, 
Oddział  w Choroszczy).  Dane do przelewu: 
Stowarzyszenie Lambada Choroszcz, ul. Powstania 
Styczniowego 6/16, 16-070 Choroszcz, Tytuł 
przelewu: darowizna na rzecz Stowarzyszenia 
Lambada Choroszcz.
Trwa naprawa boiska bocznego, które będzie 
wykorzystywane na potrzeby szkoleniowe KS Narew 
Choroszcz i w ramach projektów prozdrowotnych. 
Zarząd Klubu oraz młodzi sportowcy i ich rodzice 
dziękują firmie Usługi Transportowo-Sprzętowe 
Dojlida i Spółdzielni Kółek Rolniczych w Choroszczy za 
nieodpłatne przywiezienie ziemi, która posłużyła do 
wyrównania boiska.
Parafiadę 19 czerwca wygrała drużyna Szybcy 
i Wściekli, która w finale pokonała FC Gaj 4:3.

RDS

Wieści z boisk 


