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drodzy czytelnicy

Życzę przyjemnej i pożytecznej 
lektury

Pomysł stworzenia gminnego kwartalnika 
wydawanego w innej formule niż 
dotychczas narodził się podczas rozmów 
przedwyborczych. Zgodnie z moją 
intencją, a myślę, że także potrzebami 
mieszkańców, „Głos Dobrzyniewa” ma być 
pismem informującym o poczynaniach 
gminy, w sposób czytelny i zrozumiały 
dla ogółu społeczności, wyjaśniając 
sens podejmowanych decyzji. Ważnym 
i nowym elementem jest oddanie dużej 
części łamów pisma do dyspozycji naszej 
lokalnej społeczności: organizacjom 
pozarządowym, osobom związanym 
z edukacją i wychowaniem, twórcom  
i animatorom kultury, lokalnym historykom 
i młodzieży. Tak aby każdy znalazł  
w nim coś dla siebie i mógł podzielić się 
swoimi doświadczeniami, przemyśleniami  
i pomysłami. Chcemy doceniać państwa 
aktywność i pomagać w podejmowanych działaniach. Tworzenie kwartalnika powierzyłem 
Krzysztofowi Bagińskiemu, który ma bardzo duże doświadczenie w tego typu 
przedsięwzięciach. Jako redaktor naczelny będzie współpracował z prężnym zespołem 
redakcyjnym, który wypracuje linię programową pisma.
Drugim pomysłem na nawiązanie bliższego kontaktu z mieszkańcami jest uruchomienie 
w najbliższej przyszłości aplikacji na telefony komórkowe, dzięki której będę przekazywał 
Państwu ważne informacje oraz komunikaty o zagrożeniach.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

wypełnionych nadzieją budzącej się do 
życia wiosny. Pogody w sercu i radości 
ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz 
smacznego Święconego w gronie 
najbliższych życzą Wójt, Rada Gminy oraz 
pracownicy Urzędu Gminy Dobrzyniewo 
Duże

Radosnych
Świąt

Wielkanocnych
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Referat Gospodarki Komunalnej: 
troska o czystą wodę i powietrze

Mieszkańców zainteresowanych 
aktualnymi wynikami badań wody 
informujemy, że są one dostępne 
w Biuletynie Informacji Publicznej,  
w zakładce: Badania wody pitnej w 
Gminie Dobrzyniewo Duże lub do wglądu  
w Referacie Gospodarki Komunalnej – 
ul. Białostocka 23.

W lutym bieżącego roku zostały 
zamontowane nowe filtry antyodorowe 
na sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Fasty – odcinek od studni rozprężnej na 
ul. Łyskowskiej, przez ul. św. Krzyża, aż do 
przepompowni głównej na ul. Białostockiej.

Na przełomie lutego i marca 2019 r. został 
zrealizowany remont trzech gminnych 
hydroforni położonych w miejscowościach 
Kopisk, Bohdan i Jaworówka, w zakres 
którego wchodziło pomalowanie urządzeń 
do uzdatniania wody wraz z armaturą.

Nowi sołtysi wybrani!

Odbyły się wybory sołtysów na kolejną  
kadencję, lata 2019-2024
W poszczególnych miejscowościach 
sołtysami zostali: Bohdan - Maciej Bajko, 
Borsukówka - Wojciech Purta, Chraboły - 
Artur Kamiński, Dobrzyniewo Duże- Renata 
Rutkowska, Dobrzyniewo Kościelne - 
Mariusz Pieśniak, Dobrzyniewo Fabryczne - 
Anna Strzałko, Fasty - Renata Brzeska, Gniła 
- Beata Elżbieta Lenczewska, Jaworówka 
- Gertruda Łupińska, Kobuzie - Karol Tusz, 
Kopisk - Mateusz Bielski, Kozińce - Ewa 
Cylwik, Krynice - Barbara Lewkowska, 
Kulikówka - Piotr Krawczeniuk, Leńce - 
Kamil Rzemieniecki, Letniki - Anna Kwit, 
Nowosiółki - Agnieszka Rutkowska - Nowe 
Aleksandrowo - Wojciech Walendziuk, 
Obrubniki - Beata Dybacka, Ogrodniki 
- Iwona Makowska-Sokólska, Podleńce 
- Robert Sobieski, Pogorzałki - Alicja 
Sokólska, Ponikła - Krzysztof Toczydłowski, 
Rybaki - Cezary Dąbrowski, Szaciły - Anna 
Jaśniewicz, Zalesie - Mateusz Ciołko.
Podczas Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo 
Duże, która odbyła się 28 lutego 
2019r., sołtysi, którzy zakończyli 
pracę, otrzymali upominki, najbardziej 
zasłużeni pamiątkowe grawertony, wraz 
z podziękowaniami za wysiłek włożony 
w działania dla dobra swojej lokalnej 
społeczności. 
Nowowybrani sołtysi otrzymali materiały 
do pracy oraz życzenia udanej kadencji  
i satysfakcji z podejmowanych działań. 
Upominki wraz z najlepszymi życzeniami 
wręczyli: Krzysztof Pogorzelski – 
przewodniczący rady oraz w imieniu wójt- 
Krzysztof Bagiński – sekretarz gminy.

Red.

Sołtysi, którzy zakończyli pracę, otrzymali upominki, 
i pamiątkowe grawertony, wraz z podziękowaniami 
za wysiłek włożony w działania dla dobra swojej 
lokalnej społeczności. 

Co w samorządzie?
drodzy czytelnicy co w samorządzie?

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer kwartalnika „Głos Dobrzyniewa”. Pismo powstało 
w wąskim zespole redakcyjnym (Krzysztof Bagiński, Urszula Klimczuk -Piontkowska, 
Dominika Sławińska, Joanna Żarniewska), we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz gminnymi jednostkami organizacyjnym, w szczególności ze szkołami. 
W przyszłości planujemy poszerzenie zespołu redakcyjnego,  aby pismo było wydawane 
sprawnie i dobrze prezentowało specyficzną dla naszego środowiska lokalną tematykę.
Na początek proponujemy następujące działy:
„Co  w samorządzie?” – to dział prezentujący informacje z działalności Wójta oraz Rady 
Gminy, samorządowe plany na przyszłość, ważne komunikaty dla mieszkańców oraz 
wyjaśnienia podejmowanych decyzji.
„Ludzie gminy” – to prezentacja sylwetek mieszkańców gminy, szczególnie interesujących 
ze względu na rodzaj prowadzonej aktywności, lokalnych liderów, ludzi z pasją, mających 
ciekawe zainteresowania lub pomysły.
„Śladami historii” – będziemy odkrywali  przeszłość naszej ziemi oraz ludzi którzy 
ją tworzyli. Będzie to miejsce do prezentowania dorobku zarówno profesjonalnych 
historyków jak i lokalnych pasjonatów, badających przeszłość swoich miejscowości czy 
też swoich przodków.
„Oświata, kultura, wychowanie” – tematyka jest oczywista, liczymy na współpracę
z twórcami i animatorami kultury oraz uczniami, nauczycielami i rodzicami. Będziemy 
prezentowali Wasze osiągnięcia, plany na przyszłość, dobre praktyki i poglądy w sprawach 
dotyczących przedmiotowej problematyki.
„Działamy, nie narzekamy” – to forum organizacji pozarządowych. Oddajemy je do 
dyspozycji, jakże licznych w naszej gminie, ludzi aktywnych, którzy z pasją działają
w organizacjach społecznych. Chcemy wspierać i promować ich przedsięwzięcia tak 
ważne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
„Mieszkańcy pytają, Wójt odpowiada” – będzie to miejsce, w którym mieszkańcy 
naszej gminy będą poruszali sprawy ważne dla ich lokalnej społeczności i wymagające 
odpowiedzi Wójta. Pytania prosimy przesyłać na adres e-mail: glos@dobrzyniewo.pl Jeżeli 
będzie wymagana szybka odpowiedź, będziemy jej 
udzielali za pośrednictwem poczty e-mail.
„A to ciekawe!” tutaj pojawią się  ciekawostki 
z terenu naszej gminy, traktowane także  
z przymrużeniem oka oraz informacje poważne, 
budzące zainteresowanie swoją wyjątkowością.
„Dzieci mają głos” – dział ten oddajemy
do dyspozycji dzieci i młodzieży. Czekamy 
na artykuły, w których podzielicie się swoimi 
spostrzeżeniami i zainteresowaniami, będziecie 
poruszali nurtujące Was problemy.
Zapraszam do lektury. Czekamy na życzliwą krytykę 
i konstruktywne uwagi, aby pismo mogło być 
sukcesywnie doskonalone, zgodnie z potrzebami 
czytelników. Zapraszamy do współpracy, chętnie 
opublikujemy Państwa artykuły, poruszające 
tematy ważne dla naszej lokalnej społeczności.

Krzysztof Bagiński
Redaktor Naczelny
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dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.
Jesteśmy dobrej myśli i wierzymy, 
że projekty na które planujemy 
składanie wniosków, znajdą się na 
listach inwestycji zakwalifikowanych do 
udzielenia dofinansowania przez Komisję 
Konkursową.

Z myślą o sporcie
W obecnym kwartale zaplanowaliśmy 
również ogłoszenie przetargu na budowę 
sali sportowej przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Fastach. Inwestycja 
została dofinansowana przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w kwocie 2.000.000,00 
zł. Jej powstanie przyczyni się znacznie do  
poprawy warunków prowadzenia zajęć 
lekcyjnych oraz  do rozwoju aktywności 
sportowej i rekreacyjnej naszej lokalnej 
społeczności.
  
Projekty transgraniczne szansą na 
rozwój
Projekty transgraniczne na których 
rozpoczęcie oczekują m.in. nasi strażacy, 
pomimo problemów ze strony partnerów, 
powinny wystartować do połowy 
tego roku. Mamy  podpisaną umowę  
PL-BY-UA (tzw. projekt z Białorusią) Nasza 
gmina nie może rozpocząć  działań bez 
jej ratyfikacji przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych i Finansów Republiki 
Białorusi. Ratyfikacja, według założeń, 
powinna nastąpić do końca I półrocza 2019r. 
i dopiero wówczas rozpoczniemy realizację 
projektu, w ramach którego planowany 
jest zakup samochodu pożarniczego dla 
OSP Pogorzałki oraz budowa strażnicy 
OSP w Letnikach. Powyższe procedury są 
wymagalne i niezbędne do rozpoczęcia 
projektu. 
Wniosek w ramach programu Polska-Litwa 
w dniu 28 lutego 2019 r. został złożony 
do Sekretariatu Technicznego w Wilnie  
i obecnie oczekujemy na zaproszenie do 
podpisania umowy. Projekt obejmuje 
zakup samochodu pożarniczego dla OSP  
w Letnikach.

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW,  
W TYM LIŚCI I GAŁĘZI!
 
Informujemy mieszkańców Gminy 
Dobrzyniewo Duże, iż zabronione jest 
spalanie odpadów komunalnych zarówno  
w domowych paleniskach jak i na 
otwartych przestrzeniach. Jest to związane 
nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną 
środowiska, ale przede wszystkim z troską 
o zdrowie i życie mieszkańców.
Szczególnie niebezpieczne jest spalanie 
tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliów, 
wyrobów drewnopochodnych (np. 
sklejek) z uwagi na uwalnianie substancji 
rakotwórczych, tzw. dioksyn. 
Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach - „Kto wbrew zakazowi 
termicznie przekształca odpady poza 
spalarnią odpadów lub współspalarnią 
odpadów podlega karze aresztu lub 
grzywny”.
W trosce o zdrowie naszych mieszkańców 
prosimy o przestrzeganie obowiązujących 
przepisów prawa.

Gmina dopłaci do leków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 
23, od marca 2019 r. będzie realizował 
Gminny Program Osłonowy na lata 2019 
- 2022 w zakresie zmniejszenia wydatków 
poniesionych na leki przez mieszkańców 
gminy Dobrzyniewo Duże. Program 
jest adresowany do następujących 

mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże:
- niezdolnych do pracy z tytułu wieku
(tj. osób, które osiągnęły wiek emerytalny)
- osób przewlekle chorych w wieku 
produkcyjnym,
- osób niepełnosprawnych (dzieci, osoby 
dorosłe).
O pomoc lekową można ubiegać się raz 
w miesiącu, w przypadku, gdy miesięczne 
wydatki na leki zlecone przez lekarza 
w miesiącu poprzedzającym złożenie 
wniosku przekraczają kwotę 10 zł. Pomoc 
finansowa przysługuje, gdy:
-dochód własny osoby samotnie 
gospodarującej, która prowadzi 
jednoosobowe gospodarstwo domowe nie 
przekracza 200% kryterium dochodowego, 
tj. 1402 zł.
-dochód własny na osobę w rodzinie nie 
przekracza 150% kryterium dochodowego 
na osobę w rodzinie, tj. 792 zł. na osobę 
w rodzinie.
Przyznana pomoc finansowa nie 
może przekroczyć 50% wydatków na 
leki zakupione na podstawie recept i nie 
może być wyższa niż kwota kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 528 zł.
Szczegółowe informacje na temat zasad 
udzielania pomocy w ramach Programu, 
dostępne są na stronie internetowej GOPS 
– www.dobrzyniewoduze.naszops.pl lub 
w siedzibie ośrodka adres: Dobrzyniewo 
Duże, ul. Białostocka 23, tel. 85 6633256.

Gmina inwestuje i remontuje
W dniu 23 lutego 2019 r. ogłosiliśmy 
przetarg na przebudowę drogi w ramach 
projektu: Poprawa stanu infrastruktury 
transportu miejskiego w gminie 
Dobrzyniewo Duże poprzez przebudowę 
drogi powiatowej nr 1393B - przejście 
przez Dobrzyniewo Fabryczne, Ogrodniki, 
Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo 
Duże - ul. Kościelna, polegającą na 
wykonaniu przebudowy drogi na długości 
ok. 2,8 km. wraz z budową chodnika 
i wykonaniem zjazdów. Przebudowa 
dofinansowana zostanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego. Inwestycjata 
była długo oczekiwana i mamy nadzieję,że 
prace remontowe zostaną rozpoczęte już 
wkrótce.
Świetlice wiejskie jak nowe
Do najważniejszych zadań zrealizowanych 
w gminnych obiektach użyteczności 
publicznej należały termomodernizacja 
Świetlicy Wiejskiej w Obrubnikach 
o wartości 249.550,00 zł, dofinansowana 
ze środków unijnych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja 
polegała nie tylko na wymianie posadzki 
na sali głównej i utworzeniu na piętrze 
nowej sali dla Klubu Seniora, ale przede 
wszystkim na  wymianie całej instalacji co. 
wraz z grzejnikami i wstawieniu kotła, który 
zapewnił prawidłowe ogrzewanie świetlicy. 
Mamy nadzieję, że obiekt będzie długo 
służył lokalnej społeczności. 
Kolejnym obiektem który został poddany 
termomodernizacji jest Świetlica Wiejska 
w Pogorzałkach. W tym wypadku wartość 
wyniosła 179.580,00 zł. Częściowo 
dofinansowana również została ona 
dofinansowana ze środków RPOW. 
Gmina postawiła sobie za cel całkowite 
zakończenie prac w tym obiekcie i w chwili 
obecnej można stwierdzić, że świetlica 
spełnia wymagania termomodernizacji.

W trosce o zdrowie
i wygodę mieszkańców
Staramy się nieustannie o pozyskiwanie 
środków zewnętrznych na kolejne 
inwestycje poprawiające komfort życia 
naszych mieszkańców. Cyklicznie składamy 
kolejne wnioski w odpowiedzi na ogłaszane 
konkursy. Ostatnio złożyliśmy wniosek na 
dofinansowanie do dróg dojazdowych do 
pól, czy też na Otwarte Strefy Aktywności. 
Czekają nas kolejne konkursy min. OZE 
(Odnawialne Źródła Energii, o których 
piszemy poniżej). 
W najbliższym czasie rozpocznie się 
procedura przetargowa na modernizację 
hydroforni wraz z budową przydomowej 
oczyszczalni ścieków w Bohdanie   
i Obrubnikach. Projekty te uzyskały 

co w samorządzie?co w samorządzie?

DOTACJE NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Wojciech  Cybulski - Wójt Gminy
Dobrzyniewo Duże
ogłasza nabór wniosków o dotację na 
budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Termin składania wniosków
o dotację z budżetu gminy: od 10 kwietnia 
2019 roku do 29 czerwca 2019 r. Wnioski 
rozpatrywane będą według kolejności ich 
składania, aż do wyczerpania środków.
Szczegóły na stronie internetowej
www.dobrzyniewo.pl

http://www.dobrzyniewoduze.naszops.pl
http://www.dobrzyniewo.pl
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Odnawialne Źródła Energii (Energia 
odnawialna- korzyść dla każdego)
Szanowni Państwo. Po raz kolejny 
będziemy starać się pozyskać środki 
unijne na Odnawialne Źródła Energii, 
tym samym planujemy zbieranie ankiet 
od osób zainteresowanych montażem 
instalacji solarnych lub fotowoltaicznych 
na budynkach mieszkalnych na terenie 
Gminy.
Planowany termin ogłoszenia konkursu 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego to wrzesień-październik 
2019r. W związku z tym, że konkurs nie 
został jeszcze ogłoszony, nie wiemy na 
jakich zasadach będzie przyznawane 
dofinansowanie. Możemy przypuszczać, 
że kwota dofinansowania będzie wynosić 
ok.85 % wartości instalacji. Zobowiązujemy 
się do niezwłocznego przekazania Państwu 
informacji, jakie uzyskamy od Urzędu 
Marszałkowskiego.
Ankietę już od kwietnia tego roku można 
będzie pobrać ze strony
www.dobrzyniewo.pl lub w sekretariacie, 
i wypełnioną złożyć w Urzędzie Gminy 
Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25. 
Na wypełnione ankiety oczekujemy od 
01.04.2019r. do 01.06.2019r.

Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi rosną w całej Polsce, wobec 
czego wszystkie gminy, także nasza, zmuszone są podwyższyć opłaty od mieszkańców, 
aby zapewnić stabilny system odbioru śmieci. 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który nałożyła ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, ruszył z dniem 1 lipca 2013 r. Do 2019 r. stawki 
opłat w naszej gminie nie ulegały zmianie, gdyż nadwyżka dochodów z opłat zebranych 
w latach poprzednich pozwoliła na finansowanie systemu, pomimo wzrostu kosztów  
w kolejnych latach. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami  
w ostatnich latach wzrosły bardzo znacząco i kształtowały się w następujący sposób:  
2017 r. – ok. 519 tys. zł, 2018 r. – ok. 816 tys. zł, 2019 r. – ok. 1,2 mln. zł. 
Gmina Dobrzyniewo Duże stanęła przed koniecznością dostosowania wysokości opłat do 
aktualnych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. 
W związku z tym Rada Gminy Dobrzyniewo Duże 28 lutego 2019  r. podjęła uchwałę 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Miesięczna stawka opłat z nieruchomości zamieszkałych począwszy od 1 kwietnia 2019 r. 
przedstawia się następująco:

Gospodarstwo
domowe

Odpady zbierane
i odbierane w sposób 
selektywny (w zł)

Odpady zbierane
i odbierane w sposób 
zmieszany (w zł)

do 2 osób 22 44

od 3 do 5 osób 48 96

od 6 osób i więcej 74 148
Numery kont bankowych przyporządkowanych dla gospodarstw domowych i terminy 
wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.
W związku z planowaną zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, między innymi w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, rada naszej gminy rozważy zmianę sposobu naliczania opłat 
ponoszonych przez mieszkańców oraz wysokości tych opłat. Alternatywnym sposobem 
może być np. naliczanie opłat w podziale na 6 grup gospodarstw domowych,  
tj. gospodarstw: jednoosobowych, dwuosobowych, trzyosobowych, czteroosobowych, 
pięcioosobowych oraz sześcioosobowych i więcej. Taka zmiana będzie wiązała się  
z koniecznością złożenia przez mieszkańców nowych deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jednocześnie informujemy, iż jest możliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych sprzed posesji w dniach 29 kwietnia i 26 września 
2019 r. w miejscowości Fasty i Dobrzyniewo Duże, zaś w pozostałych miejscowościach 
odbiór będzie miał miejsce 30 kwietnia i 27 września 2019 r.
 Do biura PKGO Czyste Środowisko Sp. z o.o. (tel. 85 7491574) należy zgłosić wcześniej 
zapotrzebowanie na  odbiór odpadów.

Niższy podatek rolny
Jeżeli chodzi o podatek rolny to po 
raz pierwszy od 2013r. Rada Gminy,  
w Uchwale Nr III/20/18 z dnia 14.12.2018r., 
zdecydowała o obniżeniu, o około 3,4%, 
ceny skupu żyta do celów wymiaru tego 
podatku. W poprzednich latach stawki 
podatku rolnego nie były obniżane  
i wynikały z ceny skupu żyta określonej 
przez GUS.

Komunikat w sprawie psów
Właściciel odpowiada za zwierzę
Przypominamy, że na właścicielach 
psów spoczywa obowiązek takiego 
zabezpieczenia nieruchomości, aby 
zwierzęta te nie mogły samowolnie opuścić 
nieruchomości, na której są utrzymywane. 

co w samorządzie?co w samorządzie?

Zmiana stawek podatków od 
nieruchomości 
Rada Gminy Dobrzyniewo Duże  
w Uchwale Nr III/15/18 z dnia 
14.12.2018r. określiła stawki podatku od 
nieruchomości. Decyzja podjęta przez 
radnych, świadczy o odpowiedzialnym 
podejściu do obowiązków gminy.  

Wzrost podatków od nieruchomości wynika 
z konieczności właściwej realizacji zadań 
gminy w sytuacji postępującej inflacji.  
Z roku na rok sukcesywnie wzrastają ceny, 
co wpływa na wzrost kosztów wykonywania 
zadań gminy, w tym głównie realizowanych 
inwestycji. 
Taka sytuacja jest szczególnie widoczna 
w kolejnych przetargach wykazujących 

znaczny wzrost kosztów w stosunku do lat 
ubiegłych. 
Natomiast niektóre podatki od 
nieruchomości, w minionych latach, nie 
były waloryzowane. Na przykład podatki 
od budynków mieszkalnych i gruntów 
pozostałych nie były zmieniane od 2013 
roku, natomiast podatki od budynków 
pozostałych i gruntów związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej 
nie były zmieniane w latach 2013-2017. Taka 
sytuacja ogranicza możliwości finansowe 
gminy w zakresie realizacji jej zadań. Gmina 
potrzebuje znacznych środków, chociażby 
na zapewnienie wkładu własnego do 
projektów realizowanych z udziałem 
pozyskanych środków zewnętrznych. Do 
takich projektów należy m.in.: budowa hali 
sportowej w Fastach, remont drogi od drogi 
krajowej przez Dobrzyniewo Kościelne do 
Dobrzyniewa Fabrycznego, modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody w Bohdanie  
i Obrubnikach oraz planowana wymiana 
samochodów pożarniczych jak również 
budowa strażnicy OSP w Letnikach. Warto 
dodać, że przyjęte przez Radę Gminy 
stawki podatków od nieruchomości 
są o ok. 10-30% niższe od ustawowych 
stawek maksymalnych.

Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, 
obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy 
było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło”.  
Informuję, że Gmina Dobrzyniewo Duże w ramach swoich obowiązków sprawuję opiekę nad 
zwierzętami bezdomnymi.
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Wywiad z Krzysztofem Pogorzelskim 
- nowym Przewodniczącym Rady 
Gminy Dobrzyniewo Duże
  
Działać na rzecz mieszkańców

Co jest dla Pana priorytetem w pełnieniu 
funkcji Przewodniczącego?
Moim priorytetem jako przewodniczącego 
jest przypominanie nam wszystkim, 
abyśmy cały czas „w tyle głowy” mieli treść 
naszego ślubowania, podczas którego 
powtarzaliśmy słowa, zobowiązujące 
nas do godnego, rzetelnego i uczciwego 
sprawowania obowiązków. Abyśmy 
pamiętali, że musimy kierować się 
dobrem mieszkańców gminy, starannie 
przygotowując się do każdej sesji czy też 
komisji. Życzę sobie, aby rada patrzyła na 
gminę jako na całość-jedność, a nie zlepek 
26 sołectw, gdyż dbając o przyszłość gminy 
Dobrzyniewo Duże, zadbamy o każdą  
z miejscowości.
Czy jest coś takiego, co chciałby Pan 
zmienić albo wprowadzić, jeżeli chodzi  
o pracę Rady Gminy?
Uważam iż praca Rady Gminy reprezentuje 
wysoki poziom, a jeżeli mogę czegoś sobie 
życzyć, to rzeczowych rozmów podczas 
posiedzeń, z poszanowaniem wypowiedzi 
osób zabierających głos, pamiętania  
o ważnej zasadzie nieprzerywania tych 
wypowiedzi, zachowaniu ich zwięzłości  
i merytoryki, gdyż tematy nie zawsze będą 
łatwe i przyjemne dla wszystkich.
Jaka jest Pana wizja rozwoju gminy 
Dobrzyniewo Duże na najbliższe lata?
Zawsze uważałem, i nadal to podtrzymuję, 
iż powinniśmy jak najwięcej korzystać 
z możliwych form wsparcia działań 
realizowanych na terenie gminy, zarówno 
na rozwój infrastruktury, jak i rozwój 
kultury, czy działania prospołeczne. 
Moje niezmienne jak dotąd marzenie, 
to doprowadzenie do stanu, by gmina 
Dobrzyniewo Duże była najczęściej 
wybieraną gminą wśród osób poszukujących 
miejsca do życia, jak też prowadzenia 
biznesu. Będąc radnym doskonale jednak 

wiem, iż wszystkie te starania powinny być 
oparte o rzeczywistość, o fakt, iż budżet 
jest na konkretnym poziomie, a działania 
mocno obciążające zasoby finansowe w 
najgorszym wypadku mogą prowadzić do 
znacznego zadłużania gminy. 
Jak Pan sądzi, w czym tkwi sekret 
porozumienia między ludźmi?
Sekretem, moim zdaniem, jest po pierwsze: 
umiejętność uważnego słuchania ludzi, czyli 
takiego, w którym podążamy za naszym 
rozmówcą, w którym to co słyszymy, nie 
wpada nam jednym uchem a wypada 
drugim, gdy staramy się zrozumieć naszego 
interlokutora, przyjąć jego perspektywę, 
„wejść w jego buty”, zobaczyć problem 
czy też daną sytuację „jego oczami”. To 
wcale nie jest takie łatwe.  Często bywa tak,  
iż  z chęci pomocy drugiej osobie przestajemy 
słuchać i od razu chcemy dawać rady, nie 
czekając nawet do końca  wypowiedzi.  
To ważne, by dokładnie wysłuchać drugiego 
człowieka, mieć pełen obraz danej sytuacji. 
Po drugie: sekret tkwi w nieocenianiu 
naszego rozmówcy, zaakceptowaniu faktu, 
iż każdy ma prawo do własnego zdania i to, 
że każdy może mieć rację. Ta druga część 
sekretu także jest umiejętnością wyjątkowo 
trudną. Problem pojawia się w sytuacji, 
gdy staramy się daną sytuację wpasować 
w „nasz filtr”, naszą perspektywę. Zawsze 
staram się o tym pamiętać i wtedy przed 
oczami mam taki obrazek, który doskonale 
prezentuje to, o co mi chodzi:

WYSTARCZY ZMIENIĆ PUNKT WIDZENIA
by zmieniła się perspektywa

Ludzie gminy
Czy realia pracy przewodniczącego 
Rady Gminy pokryły się z Pana 
wyobrażeniami na ten temat?
Nie do końca. To co widziałem do 
tej pory z perspektywy mieszkańca, 
można było interpretować jako zajęcie 
niekoniecznie mocno angażujące osobę 
wykonującą tę funkcję. Jednak, kiedy 
jestem po  drugiej stronie, sytuacja 
wygląda trochę inaczej. I tu właśnie mogę 
odwołać się do poprzedniej wypowiedzi 
o perspektywie. Przewodniczący Rady 
to nie tylko prowadzący sesje, które 
zresztą w dzisiejszych czasach możemy 
oglądaćoprzez internet, nie tylko uczestnik 
obrad różnych komisji, w których prężnie 
działają radni, to także człowiek, który 
stara się za każdym razem zrozumieć 
punkt widzenia, poglądy i przekonania 
mieszkańców, pracowników urzędu gminy, 
koleżanek i kolegów radnych. Chcę, by 
podejmowane decyzje były w zgodzie ze 
mną, Krzysztofem- człowiekiem.
Czy może Pan przybliżyć czytelnikom 
proces powstawania uchwały, od 
inicjatywy aż do wejścia w życie?
Wiele działań w naszej gminie 
wprowadzanych jest w życie w formie 
uchwał. Projekty uchwał przygotowują, 
odpowiedzialni za konkretne procedury, 
pracownicy gminy. Wstępne wersje 
zamierzonych działań rozsyłane są radnym 
wraz z zawiadomieniem o sesji, nie później 
niż na 7 dni przed planowaną sesją. W tym 
czasie zbierają się komisje stałe, których 
zadaniem jest zaopiniowanie projektów 
uchwał, będących w zakresie kompetencji 
danej komisji. Następnie na najbliższej 
sesji dane projekty są opiniowane przez 
przewodniczących komisji, głosowane 
przez radnych. Uchwały przechodzą zwykłą 
większością głosów, tzn. aby uchwała 
otrzymała moc prawną, w głosowaniu 
musi być przewaga głosów „ZA” nad 
głosami „PRZECIW”, głosy wstrzymujące 
się nie są brane pod uwagę. Istnieje też 
taka możliwość: ustawodawca wprowadził 
Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą, 
która zezwala grupie mieszkańców gminy, 

ludzie gminyludzie gminy
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Jubileusz 500 lat parafii
w Dobrzyniewie

Dnia 9 czerwca 2019 roku będą miały 
miejsce uroczyste obchody 500-lecia 
istnienia parafii pw. Zwiastowania NMP 
w Dobrzyniewie Kościelnym. Z tej okazji 
odbędą się uroczystości kościelne oraz 
festyn organizowany przez Gminne 
Centrum Kultury. Podczas festynu 
wystąpią m.in.: „Babeczki Podlaskie”, „Trio 
akordeonowe”, Anna i Wojtek Ślusarscy 
oraz lokalni artyści. Ponadto moc atrakcji 
czeka na najmłodszych – dmuchańce 
oraz konkursy z nagrodami. Wydarzenie 
zakończy wspólny Apel Jasnogórski o godz. 
21:00. Serdecznie zapraszamy!

Dokument fundacji parafii
Dobrzyniewo
(tłumaczenie z łaciny)

W imię Pana. Amen. Na wieczną rzeczy 
pamiątkę. Wszyscy ludzie a przede 
wszystkim chrześcijanie w swym życiu 
krótkim i niepewnym nie zapominają, 
jak wiadomo, tak o rzeczach doczesnych 
i przemijających, jak i o niebieskich  
i wiecznych, zwłaszcza nie zaniedbują tego, 
z czego wynika rozszerzenie religii wiary 
katolickiej i wzrostu kultu i czci Boskiej.
Przeto my Mikołaj Radziwił, wojewoda 
wileński i kanclerz Wielkiego Księstwa 
Litewskiego etc. Oraz pan na Goniądzu, 
troszcząc się o zbawienie dusz naszej  
i naszych poddanych ze wsi Dobrzyniewo, 
położonej w powiecie goniądzkim i diecezji 
wileńskiej, fundowaliśmy tam i fundujemy 
na podstawie niniejszego kościół parafialny 
na chwałę wszechpotężnego Boga  
i Niepokalanej Dziewicy matki Marii, 
a przede wszystkim na cześć i chwałę 
Zwiastowania Dziewicy i św. Józefa 
Opiekuna Pana i Marii Magdaleny.
Do kierowania i rządzenia tym kościołem 
a także dla duszpasterstwa wybieramy 

czcigodnego księdza Stanisława Ruzickiego 
kapłana diecezji płockiej, jako człowieka 
godnego tego zadania. Aby ten ksiądz 
Stanisław i jego prawi następcy mieli 
podstawę swego utrzymania, gdyż tym 
łatwiej i swobodniej będzie mógł rozpocząć 
duszpasterzowanie, utrzymać i wyżywić 
pomocników koniecznych mu do tej opieki 
nad duszami, nadajemy i zapisujemy 
niniejszym 7 „mons”, zwanych pospolicie 
włóki, wolnych roli, które należy wymierzyć 
według włók jakie są u naszych poddanych 
tejże miejscowości. Maja być one przez 
tegoż księdza Stanisława i jego prawych 
następców dzierżone, wiecznymi czasy 
posiadane i obrócone na jego i ich pożytek. 
Tamże w Dobrzyniewie daliśmy siedlisko 
wolne na zbudowanie karczmy, w której 
będzie wieczyście wolna propinacja piwa  
i miodu na pożytek i dochód wspomnianego 
księdza Stanisława i jego następców. Także 
ksiądz Stanisław pleban i jego następcy 
będą mieli wolne, bez dawania miarek  
i dochodów młynowi, mielenia wszystkich 
zbóż tamże w naszych młynach, tylko dla 
jego i ich domowej potrzeby. Ponadto 
pozwalamy, ażeby temu plebanowi i jego 
następcom wolno było łowić małą siecią czyli 
watą lub zabrodnią w naszych sadzawkach 
w każdym tygodniu środę, piątek i sobotę, 
jedynie na ich domowa potrzebę. Również 
plebani będą mieli dziesięcinę snopową 
z pól Waśka ziemianina i wójta we 
wspomnianym Dobrzyniewie, z ról ziemian 
Grzegorza i Hrynia oraz od Łukasza wójta w 
tymże Dobrzyniewie i od Leńca, należącego 
do tegoż kościoła parafialnego, naszego 
konnego służebnika, z ról dworskich tych 
wszystkich ziemian. Ponadto będą mieć 
od naszych kmieci tamże w Dobrzyniewie 
i innych wsiach osadzonych lub później 
osiedlonych, które przydzielone będą do 
wspomnianego kościoła parafialnego,  
z każdej włóki po kopie snopów żyta  
i drugiej kopie zboża letniego czyli jarzyny, 
które każdy z nich winien przywieźć na 
miejsce wyznaczone przez plebanów w 
tejże wsi. Także każdy winien płacić co 
roku plebanowi z każdej włóki na dzień 

posiadających czynne prawo wyborcze, 
wystąpić do organu stanowiącego  
z inicjatywą uchwałodawczą. W przypadku 
naszej gminy, grupa ta musi liczyć co 
najmniej 200 osób, a projekt uchwały 
zgłoszony w ramach Obywatelskiej 
Inicjatywy Uchwałodawczej staje się 
przedmiotem obrad rady gminy na 
najbliższej sesji po złożeniu projektu. 
Szczegółowe zasady zgłaszania projektów 
uchwał w ramach Obywatelskiej Inicjatywy 
Uchwałodawczej zostały opisane  
w głosowanej przez radnych dnia 
28.12.2018 r. uchwale. Uchwały wchodzą  
w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.
Jakie sprawy do załatwienia zostawiła 
Rada minionej kadencji nowej Radzie?
Nowa Rada otrzymała do realizacji kilka 
dużych inwestycji po poprzedniej Radzie, 
a jest to m.in. droga powiatowa na 
odcinku od Dobrzyniewa Fabrycznego do 
Dobrzyniewa Dużego (do skrzyżowania 
z szosą Ełcką) w ramach działań BOF, 
projekt transgraniczny Polska-Białoruś, 
w ramach którego budowana będzie 
remiza ze świetlicą w Letnikach i w ramach 
której gmina zakupi wóz strażacki do OSP 
Pogorzałki, budowa hali sportowej przy 
ZSP w Fastach oraz kanalizacja deszczowa 
na osiedlu w Dobrzyniewie Fabrycznym.
Co chciałby Pan przekazać naszym 
Czytelnikom – mieszkańcom gminy?
Chciałbym zachęcić wszystkich Państwa 
do działań oddolnych, do wspierania 
różnych inicjatyw prospołecznych, do 
kontaktu z sołtysami, radnymi, po to, by 
nasza gmina mogła się rozwijać na różnych 
polach, po to, by młodzież która nam 
dorasta wiedziała, że może mieć wpływ 
na otaczającą rzeczywistość. Pokazujmy 
młodym pokoleniom jak wygląda świat 
i, że to my jesteśmy odpowiedzialni za 
losy naszej gminy, naszego kraju, naszej 
planety.
Dziękuję bardzo że mogłem coś dać 
od siebie Państwu i jest mi niezmiernie 
miło że chcieliście Państwo mnie trochę 
„pomęczyć”.

Rozmawiała
Joanna Żarniewska

Śladami historii
św. Marcina 4 grosze zamiast mesznego  
i 1 grosz za kolędę. Do uiszczenia żadnych 
innych opłat plebanom wspomniani 
kmiecie nasi nie będą zmuszeni  
i chcemy, aby to, co zostało wymienione 
było przestrzegane przez nas i naszych 
spadkobierców.
Na świadectwo tego wszystkiego do 
niniejszego została przywieszona 
pieczęć. Działo się i dane jest w Goniądzu  
w czwartek przed Zielonymi Świętami 
roku Pańskiego 1519, w obecności 
urodzonych, wielebnych i szlachetnych 
panów Mikołaja Raczkowicza, marszałka 
Majestatu Królewskiego w tymże Księstwie 
Litewskim, Stanisława Dąbrówki, kanonika 
wileńskiego i plebana w Dolistowie, Jakuba 
Kamińskiego, naszego rządcy w Goniądzu, 
Illi naszego marszałka i wielu innych 
świadków powyżej przedstawionego.

śladami historiiśladami historii
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Oświata, kultura, wychowanie

Kabaret „Trzecia Strona Medalu”
Dnia 11 stycznia 2019 roku w Wiejskim 
Domu Kultury w Pogorzałkach odbyło 
się spotkanie z kabaretem „Trzecia 
Strona Medalu”. Kabaret został założony 
w 2011 roku w Przemyślu, a od 2013 
roku związany jest z krakowską sceną 
kabaretową. Uczestnicy ponad 60 festiwali 
kabaretowych, laureaci ponad 50 nagród  
i wyróżnień. Obrońcy piosenki kabaretowej. 
Tego wieczoru zaprezentowali program 
„Tak wcześnie, a tak śmiesznie”. Jest to 
połączenie „pomieszania z poplątaniem 
przy akompaniamencie akordeonu”. 
Męskie spojrzenie na damsko-męski  
i męsko-męski świat okraszone ewolucją 
żartu. Na wydarzenie przybyło ponad 
200 mieszkańców gminy Dobrzyniewo 
Duże. Artyści zgotowali zgromadzonej 
publiczności dwugodzinny maraton 
śmiechu, a widownia nagradzała każdy 
skecz gromkimi brawami.

Występ kabaretu rozbawił publiczność do łez

Ferie w GCK
Za nami ferie zimowe, które odbywały się 
w dniach 21-23.01.2019 r. oraz w dniach 
28-30.01.2019  r. Na zajęcia zapisanych 
zostało 30 dzieci, które uczestniczyły  
w warsztatach muzycznych, plastycznych, 
grach i zabawach grupowych oraz licznych 
konkursach. Uczestnicy zwiedzali Muzeum 
Wnętrz Pałacowych w Choroszczy oraz 
wyjechali do kina na film animowany 
„Królowa śniegu, po drugiej stronie lustra”. 
W ostatnim dniu zajęć feryjnych na dzieci 
czekały atrakcje w postaci gier PlayStation, 
Bokser, czy Duszki. Wspólne zabawy  
z animatorem nie pozwoliły dzieciom 
nawet na chwilę nudy.

Warsztaty walentynkowe
w Letnikach
Dnia 8 lutego 2019 roku odbyły się 
warsztaty walentynkowe w Letnikach,  
w życzliwym domu pani Sołtys. Na zajęcia 
przybyło ponad 50 osób – mamy z dziećmi 
i nastolatki. Uczestnicy wykonali pudełko 
walentynkowe techniką scrapbookingu 
oraz ozdobne serca z filcu. Na zakończenie 
warsztatów wszyscy integrowali się przy 
słodkim stole.

Ferie upłynęły pod znakiem grupowych gier  
 i zabaw

Dzieci z Letnik zgłębiały 
tajniki scrapbookinkgu

Ferie w GCK
Ferie w GCK

Spotkanie z muzyką
Dnia 9 lutego 2019 roku odbył się kolejny 
koncert z cyklu „Spotkanie z muzyką”. Tym 
razem gościliśmy artystów polskich scen 
musicalowych - Ewę Łobaczewską i Rafała 
Supińskiego. Soliści pięknie wyśpiewali 
znane duety miłosne i zauroczyli 
zgromadzoną w GCK publiczność. 
Muzycznej podróży towarzyszyła Karina 
Komendera - utalentowana pianistka 
młodego pokolenia, która brawurowo 
prowadziła solistów przez muzyczne 
meandry musicalu. Koncert zakończył się 
owacją na stojąco co skłoniło muzyków do 
wykonania bisu.

Oświata, kultura, wychowanieOświata, kultura, wychowanie



głos dobrzyniewa

1716

RUSZYŁ NOWY PROJEKT W ZSP
w Dobrzyniewie Dużym Erasmus+ 
„Mobilność kadry”
Nasza szkoła po rozstrzygnięciu 
konkursu i uzyskaniu akceptacji projektu 
„Zmieniamy życie, otwieramy umysły - 
podnoszenie jakości pracy działalności 
szkoły” otrzymała dofinansowanie na jego 
realizację. Szkoła uczestniczy w Akcji 1 
Mobilność kadry. - http://erasmusplus.
org.pl/edukacja-szkolna/akcja-1/
Projekty realizowane w ramach tej akcji mają 
na celu podniesienie jakości i atrakcyjności 
kształcenia oraz kompetencji pracowników 
szkoły poprzez dofinansowanie różnych 
form doskonalenia zawodowego za 
granicą, takich jak job shadowing, 
kursy metodyczne oraz staże. Udział 
w projekcie umożliwia szkole poprawę 
jakości pracy w wybranych obszarach oraz 
nawiązanie lub pogłębienie współpracy 
międzynarodowej. Uczestnicy projektów 
– nauczyciele i szeroko rozumiana kadra 
edukacyjna – zyskują szansę poznania 
nowoczesnych  i innowacyjnych metod 
nauczania, które można wykorzystać 
w codziennej pracy dydaktycznej, oraz 
zdobycia praktycznych doświadczeń, które 
pomogą w realizacji celów całej instytucji.
Uczestnicy projektu otrzymali 
dofinansowanie na: udział pracowników 
szkoły w wyjazdach zagranicznych, 
dających im możliwość obserwacji 
zajęć dydaktycznych w  szkole 
partnerskiej za granicą (job shadowing)  
w Danii oraz Finlandii;
szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie 
udziału w kursach lub szkoleniach 
zagranicznych w Wielkiej Brytanii,  
na Malcie oraz we Włoszech.

W dniach 22-26 października 2018 roku,  
6 nauczycielek z naszej szkoły uczestniczyło 
w tygodniowym kursie metodycznym 
‘TEENAGERS WITH BEHAVIOUR 
DISORDERS OR BAD BOYS?’. Wyjazd 
na kurs do Reggio Emilia we Włoszech 
realizowany był w ramach projektu 
Erasmus +. 
Ważnym elementem było zapoznanie 
się z kulturą, geografią oraz systemem 
edukacyjnym Włoch oraz Niemiec. 
Bogaty program kulturalno-rozrywkowy 
proponowany przez szkołę umożliwił m.in.: 
zwiedzanie Reggio Emilia z przewodnikiem. 
Po zajęciach w instytucie nauczycielki we 
własnym zakresie zwiedzały także Modenę, 
Parmę oraz Bergamo.
Zdaniem nauczyciela:” Wyjazd na kurs 
metodyczny do Włoch był bardzo 
ciekawym doświadczeniem kulturowym 
i edukacyjnym. Na zajęciach poznałam 
nowe metody prezentowania materiału 
gramatycznego oraz sposoby utrwalania 
poznanej wiedzy. Mogłam wymienić się 
doświadczeniami z nauczycielami z innych 
krajów, jak Włochy czy Niemcy, co znacznie 
wpłynęło na rozwój nowych umiejętności 
zawodowych. Pobyt w Reggio Emilia był 
okazją do poznania kultury tego miasta, 
jego bogatej historii.”

Janina Kozakiewicz
Nauczycielka kształcenia zintegrowanego

Walentynkowe karaoke
14 lutego 2019, w ramach działań  
w projekcie Erasmus+, w naszej szkole 
wszyscy chętni i odważni uczniowie 
prezentowali swoje wokalne umiejętności 
w szkolnym karaoke. Każdy z uczestników 
sam mógł wybrać dla siebie piosenkę, którą 
zaprezentował zgromadzonym uczniom  
i nauczycielom naszej szkoły. 
Przez całą godzinę rozbrzmiewały w naszej 
szkole piosenki o miłości w wykonaniu 
uczniów naszej szkoły. Koncert rozpoczął 
się od występu uczennicy klasy VII Dominiki 
Rzemienieckiej, która porwała wszystkich 
piosenką zespołu Queen „We will rock 
you”. Usłyszeliśmy również piosenkę 
„Perfect” Eda Sheerana, „FRIENDS”  
Marshmello & Anne-Marie, czy „ My heart 
will go on” Celine Dion.
Gratulujemy wykonawcom odwagi i mamy 
nadzieję, że wszyscy się dobrze bawili. 

Anna Sławińska i Małgorzata Choncer

Turniej „Olimpijka”
(- Obrubniki triumfują)
Dnia 12 grudnia 2018 roku w Szkole 
Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym 
odbył się XVIII Gminny Turniej Gier i Zabaw 
„Olimpijka”. W zawodach sportowych 
uczestniczyli uczniowie klas I-III ze szkół 
podstawowych z terenu gminy Dobrzyniewo 
Duże. Organizatorem imprezy była Janina 
Kozakiewicz, a zawody poprowadził Marek 
Jamiołkowski. Sześcioosobowe zespoły 
uczniów rywalizowały o zajęcie najlepszego 
miejsca w kategorii poszczególnych klas 
oraz o puchar dla zwycięskiej szkoły. 
Najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa 
w Obrubnikach. II miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa w Fastach, III miejsce – 
Szkoła Podstawowa  w Dobrzyniewie 
Dużym, IV – Szkoła Podstawowa w Nowym 
Aleksandrowie i V miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Pogorzałkach
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Pomagamy potrzebującym

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie 
przez to kim jest, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.

Kierując się tymi słowami Jana Pawła II, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach, 
od wielu lat angażuje się w pomoc Fundacji 
„Pomóż Im”, która działa na rzecz dzieci  
z chorobami nowotworowymi oraz prowadzi 
dla nich hospicjum domowe. Wspaniały 
zespół oddanych, zaangażowanych 
ludzi uczciwie i z pasją pracuje z ciężko 
chorymi dziećmi. Doceniając tę ważną, 
a jednocześnie niezwykle trudną misję, 
społeczność naszej szkoły, stara się 
dołożyć choćby niewielką cegiełkę, aby 
wesprzeć działalność Fundacji. W tym celu 
już po raz szósty zorganizowany został  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Fastach Koncert Charytatywny, podczas 
którego zbierano środki na rzecz opisanej 
powyżej działalności.
Koncert rozpoczął występ naszych 
przedszkolaków, następnie można było 
obejrzeć pokaz tańca towarzyskiego 
wykonany przez uczniów klasy VIII - 
Wiktorii i Adriana Koniecko, stypendystów 
Marszałka Województwa Podlaskiego. 
Swoje umiejętności zaprezentowała także 
Aleksandra Jackowska z klasy V, grając na 
gitarze elektrycznej oraz Dawid Sawicki 
z klasy III, który w duecie z nauczycielem 
naszego Zespołu, panią Anną Rudnicką 
wykonywali utwory na akordeonie. 
Muzycznych doznań dostarczył również 
występ chóru szkolnego z solistami: 
Dominiką Rymszą, Kacprem i Kamilem 
Klimowicz a także prezentacja wokalnych 
umiejętności Zofii Frankowskiej z klasy II. 
Ostatnim punktem wieczoru był koncert 
zespołu „Forti”.
W organizację przedsięwzięcia 
zaangażowali się rodzice naszych uczniów, 
którzy zadbali o słodki poczęstunek. Swoją 
obecnością koncert uświetnili zaś, obok 
licznie zgromadzonych rodziców, dziadków 
i pracowników Zespołu - Dyrektor Barbara 

Markowska, wiceprezes Fundacji „Pomóż 
Im” Krystyna Skrzycka, sołtys Renata 
Brzeska, przewodnicząca Rady Rodziców 
Barbara Turlińska oraz radni: Katarzyna 
Pogorzelska i Daniel Tofiło.
Cała ta wspaniała inicjatywa była możliwa 
dzięki wsparciu i pomocy wielu ludzi dobrej 
woli, którzy pomimo swoich codziennych 
spraw i obowiązków znaleźli czas by przybyć i 
bezinteresownie wesprzeć potrzebujących, 
otwierając przy tym zarówno swoje serca, 
jak i portfele. Udało się bowiem uzbierać 
całkiem pokaźną sumę, która z pewnością 
pomoże podopiecznym Fundacji.
Mogliśmy również, jak zwykle, liczyć 
na Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Dobrzyniewie 
Dużym, która przekazała środki na 
organizację koncertu.

Ewa Łukaszewicz
Katarzyna Kozłowska

Urszula Kołodko

WIKTORIA I ADRIAN KONIECKO
STYPENDYŚCI MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W naszej szkole od klasy I uczą się Wiktoria 
i Adrian Koniecko. Wszystko, jeżeli chodzi  
o taniec zaczęło się w 2011 roku pod okiem 
pani Eweliny Grygoruk. Wiktoria i Adrian 
świetnie łączyli naukę i taniec. Zaczynali 
od takich tańców jak: cha-cha, polka, 
walc angielski i rock and roll. Następnie 
zgłębiali swój talent i pasję w Studiu 
Taneczno-Artystycznym Prestige. Taniec 
stawał się powoli ich pasją, nauczyli się 
dyscypliny. Przygotowania do turniejów 
wymagały od nich dużej determinacji oraz 
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rezygnacji z wielu innych przyjemności.  
Na początku cieszyliśmy się ich występami 
w szkole, pod okiem pani Eweliny Grygoruk. 
Znakomicie reprezentowali naszą szkołę 
na festynach rodzinnych, turniejach 
organizowanych pod patronatem Wójta 
Gminy Dobrzyniewo Duże, następnie 
sięgali po laury konkursów tanecznych 
przeprowadzanych przez białostockie 
szkoły. Ponadto zdobywali nagrody  
w takich turniejach, jak: Mistrzostwa 
Okręgu Lubelskiego – Puchar Wójta -  
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W lepszą przyszłość, z pomocą
funduszy europejskich …

Od kilkunastu lat najpierw w Szkole 
Podstawowej a potem już w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Nowym Aleksandrowie 
realizowane są projekty współfinansowane 
z Funduszy Europejskich. Jak to się 
zaczęło, co zrealizowano, jakie są dalsze 
plany, a przede wszystkim, czy było 
warto? To pytania, które nasuwają się 
w okresie kończącego się finansowania 
europejskiego (perspektywa na lata 2014-
2020). Oto kilka refleksji nad tym tematem.
Wszystko rozpoczęło się wiosną 2009 r. 
Dokonaliśmy diagnozy potrzeb naszej 
szkoły i wnioski nieco nas zaniepokoiły.  
Z roku na rok liczba uczniów w szkole malała, 
oferta edukacyjna była mało konkurencyjna 
w porównaniu ze szkołami miejskimi,  
w środowisku zaistniała potrzeba objęcia 
dzieci wychowaniem przedszkolnym,  
a rodzice oraz nauczyciele chcieli podnieść 
swoje kompetencje wychowawcze. Kadra 
pedagogiczna podjęła próbę rozwiązania 
tych problemów. 
Zainteresowaliśmy się możliwością 
pozyskania funduszy zewnętrznych.  
W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego nauczyciele stworzyli 
dwa równolegle projekty – jeden dla 
przedszkola pod nazwą „ALE Przedszkole!”, 
drugi dla szkoły – „Razem Wyruszamy 
w Nieznane”. Obydwa projekty zostały 
zakwalifikowane do realizacji. Szkoła 
pozyskała dofinansowanie w  wysokości 
ok. 210 tys. zł i już od września rozpoczyna 
działania zaplanowane w projektach. 
Przede wszystkim powstaje nowy oddział 
przedszkolny, wzbogacamy też ofertę 
edukacyjną szkoły – zajęcia rozwijające 
zainteresowania, zajęcia wyrównawcze 
i specjalistyczne, wyjazdy, wycieczki, 
doskonalenie rady pedagogicznej, 

podniesienie kompetencji wychowawczych 
rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców 
i Wychowawców” oraz doposażenie szkoły 
w  specjalistyczne pomoce dydaktyczne. 
Utrzymujemy trwałość zapoczątkowanych 
aktywności. Realizowane w projektach 
działania na stałe zagościły w naszej 
placówce. Nadal prowadzone są zajęcia 
rytmiczne, gimnastyka korekcyjna, język 
angielski, zajęcia logopedyczne. Spotkania 
ze specjalistami, a także „Szkoła dla 
rodziców”, przyniosły wyraźne, pozytywne 
efekty. Uczestnicy wspominają je, jako 
zajęcia z wyjątkową atmosferą, które nie 
tylko wniosły dużo spokoju i zrozumienia 
w relacje rodziców z dziećmi, ale też 
zintegrowały działania wychowawcze 
rodziców i nauczycieli w kształtowaniu 
postaw uczniów. Nadal prowadzone są  
w szkole zajęcia rozwijające 
zainteresowania, chociaż są one 
modyfikowane i podlegają systematycznej 
transformacji.
Odniesione sukcesy skłaniają nas do 
dalszych działań. W 2010 r. przeprowadzona 
diagnoza potrzeb pozwala na start 
w kolejnym konkursie dotyczącym 
przedszkola - „ALE Sąsiedzi!”. Tym razem 
celem projektu jest upowszechnianie 
wychowania przedszkolnego w grupie 
najmłodszych 3-4 letnich dzieci. Wsparciem 
objętych zostaje 66 przedszkolaków  
(33 dziewczynki i 33 chłopców). 
Pozyskujemy środki w  wysokości  
ok. 200 tys. zł z przeznaczeniem na 
utworzenie trzeciej grupy przedszkolnej 
oraz na prowadzenie zajęć dodatkowych. 
Skupiamy się na poznawaniu krajów 
Unii Europejskiej, ich kultury, tradycji  
i zwyczajów, kontynuujemy naukę języka 
angielskiego, zajęcia logopedyczne  
i astronomiczne. Proponujemy rodzicom 
i wychowawcom udział w kolejnej edycji  
„Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” 
oraz „Rodzeństwie bez Rywalizacji”, 
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wzbogacamy naszą bazę pomocy 
dydaktycznych. Projekt cieszy się uznaniem 
rodziców i nauczycieli, a kadra zarządzająca 
otrzymuje potwierdzenie słuszności 
podejmowanych decyzji.
Mamy też za sobą projekt („ALE Aktywni!”) 
skierowany do młodzieży w wieku  
18-25 lat z ofertą nauki języka angielskiego, 
zajęć komputerowych i przedsiębiorczości 
oraz do osób dorosłych 50+ z ofertą 
zajęć komputerowych, kulinarnych  
i wyjazdowych. Pozyskana kwota to 60 
tys. zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu 
przyczyniliśmy się do podniesienia 
kompetencji radzenia sobie na rynku 
pracy i aktywizacji środowiska lokalnego 
uczestników projektu. Efektem działań 
była m.in. publikacja książki kulinarnej 
z  tradycyjnymi przepisami z naszego 
rejonu.
W 2016 roku otrzymujemy dofinansowanie 
ze środków UE w wysokości 150 tys. 
na realizację projektu „ALE Szkoła!”. 
Pozyskane środki pozwalają na zakup 
pomocy dydaktycznych i prowadzenie 
zajęć z matematyki, przyrody, doradztwa 
zawodowego, zajęć o charakterze 
socjoterapeutycznym, muzykoterapii  
i TV Przerwy. Uczniowie mogą też 
uczestniczyć w 7 zaplanowanych 
wycieczkach pod zintegrowaną nazwą 
„Okno na świat”. Nauczyciele uzyskują 
wsparcie w postaci szkoleń z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
terapii behawioralnej i studiów 
podyplomowych z pedagogiki specjalnej. 
Podczas zajęć prowadzonych w ramach 
wszystkich projektów nauczyciele 
pracowali metodami aktywnymi. 
Szczególną popularnością cieszyły się: 
elementy metody Montessori, drama, 
eksperymenty, wykorzystanie w dydaktyce 
„Efektu Mozarta”. 
W czasie realizacji projektów pozyskaliśmy 
fundusze na kwotę ponad 720 tys. zł,  

I miejsce, VI Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego - III miejsce, Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego w Wilanowie 
- II miejsce.
Nasza dwójka rodzeństwa znalazła 
się wśród uczniów uzdolnionych 
artystycznie z województwa podlaskiego, 
którzy otrzymali stypendia Marszałka 
Województwa Podlaskiego w dziedzinie 
twórczości artystycznej na rok 2019. 
Uroczysta gala wręczenia stypendiów 
dla dzieci uzdolnionych artystycznie 
odbyła się 21 lutego 2019 r. w Operze  
i Filharmonii Podlaskiej. Taniec towarzyski 
Wiktorii i Adriana zaprezentowany 
podczas rozdawania stypendiów zrobił 
niesamowite wrażenie na uczestnikach 
gali. Największymi sukcesami sportowymi 
odnotowanymi ostatnio są: zdobycie  
III miejsca w XIV Turnieju o Puchar Profesora 
Mariana Wieczystego w Krakowie, 
oraz zdobycie tytułu Mistrza Okręgu 
Podlaskiego. Serdecznie gratulujemy im 
wspaniałych osiągnięć! Życzymy dalszego 
rozwoju kariery, cieszymy się, że możemy 
podziwiać efekty ich ciężkiej pracy. 
Wspaniałym wsparciem dla rodzeństwa 
Wiktorii i Adriana jest ich mama, która dba 
o rozwój swoich dzieci.

Barbara Markowska
Dyrektor ZSP w Fastach
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Szkoła Podstawowa w Obrubnikach 
na wyjazdach
edukacyjno-kulturowych

Odkrywanie Niepodległej
i sukcesy sportowe

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej  
w Obrubnikach w roku szkolnym 2018/19 
uczestniczą w projekcie wspieranym przez 
Fundację PZU, zatytułowanym „Radość 
z odkrywania Niepodległej”. Projekt 
nawiązuje tematyką do obchodów 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę.
Dzięki udziałowi w projekcie szkolna 
młodzież w maju spędzi „Warszawski 
dzień” w stolicy Polski, a w czerwcu czeka 
nas naprawdę wielka atrakcja: wyjazd 
uczniów kl. IV-VIII na wycieczkę do Wilna – 
„Śladami marszałka Józefa Piłsudskiego” ,
Projekt jest realizowany już od listopada 
2018 r. Uczniowie dotychczas odwiedzili 
Muzeum Historyczne w Białymstoku, gdzie 
mieli okazję obejrzeć wystawę: „Patriotyzm 
na płótnie”, Białostocki Teatr Lalek oraz 
obejrzeli przedstawienie świąteczne  
w Operze Podlaskiej.
Rok szkolny 2018/19 to nie tylko projekt, 
ale i sukcesy sportowe naszej Szkoły.  
Po raz pierwszy w historii zajęliśmy  
I miejsce w Gminnym Turnieju Olimpijka 
2018 w ZSP w Dobrzyniewie Dużym. 
Zwyciężyliśmy drużynowo, pokonując 
reprezentacje pozostałych szkół z terenu 
gminy. Wygraliśmy również w klasyfikacji 
klas I,  nasi uczniowie z klasy II zajęli  
2. miejsce, a zawodnicy z klasy III - miejsce 
3.

     
          Urszula Klimczuk-Piontkowska 
          Dyrektor Szkoły

Dzieciaki z SP Obrubniki odwiedzają dzięki 
projektowi bardzo ciekawe miejsca. Byli już  
w Muzeum Historycznym, a wkrótce czeka ich 
wycieczka do Wilna!

w grupie wsparcia znalazło się ponad 240 
uczniów (w tym przedszkolaki) oraz około 
100 dorosłych (rodziców, nauczycieli, 
dziadków…), wzięliśmy udział w 20 
wycieczkach i spędziliśmy razem w trakcie 
zajęć ponad 3950 h…
Z perspektywy czasu widzimy zdecydowaną 
poprawę jakości oferty edukacyjnej naszej 
szkoły, wzbogacenie bazy dydaktycznej, 
podniesienie kompetencji nauczycieli i 
rodziców, ale też integracji środowiska 
szkolnego i lokalnego. W ciągu ostatnich 10 
lat nasza szkoła stała się samodoskonalącą 
się organizacją. Warto podkreślić, że 
nie byłoby to możliwe bez osobowego 
wsparcia ze strony beneficjentów - 
zainteresowanych poprawą jakości 
pracy szkoły. Nauczyciele angażowali się  
w przygotowanie projektów, rodzice 
wspierali ich w realizacji, organ prowadzący 
służył fachową pomocą księgową  
i finansową, a uczniowie z zaangażowaniem 
brali udział w  zajęciach, wyjazdach  
i wycieczkach. Wszystkim zaangażowanym 
należą się podziękowania. Bardzo więc 
dziękujemy! W przyszłości planujemy 
korzystać z  możliwości pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych, bo to służy 
rozwojowi naszej placówki.

Katarzyna Kozłowska
Jarosław Opolski

ZSP w Nowym Aleksandrowie

Oświata, kultura, wychowanieOświata, kultura, wychowanie

Udział w projektach to dla naszych uczniów szansa 
na wycieczki i odkrywanie niezwykle interesujących 
miejsc
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Budujemy kościół w Fastach
Stowarzyszenie na rzecz budowy kościoła 
pw. św. Franciszka z Asyżu w Fastach za  
2 lata obchodzić będzie 10-lecie działalności. 
Długa nazwa wyjawia sedno sprawy,  
a realizacja tego celu przyjmuje wiele 
form. Cyklicznie organizujemy rodzinne 
rajdy rowerowe i inne wydarzenia,  
o których będziemy informować na 
bieżąco. Na rzecz parafii prowadzimy 
zbiórki, m.in. złomu, makulatury i odzieży 
dla potrzebujących. Budujemy kościół 
także poprzez zacieśnianie więzi spotykając 

się przy wspólnym stole wigilijnym  
z innymi wspólnotami parafialnymi. Stale 
poszukujemy nowych członków i wierzymy, 
że Cudowny połów Ryb jest stale przed 
nami. Odbiliśmy od brzegu 8 lat temu. 
Pracy jest wiele, radości z powołania także, 
gdyż cel jest wysoki.
Korzystając z okazji, prosimy o wsparcie 
naszego dzieła Twoim 1% podatku, 
wpisując nr KRS 0000407392 w zeznaniu 
podatkowym. Informacje szczegółowe na
www.franciszekimy.org.pl

Projekt „BADAM – KODUJĘ
– EKSPERYMENTUJĘ” 
realizowany był przez Gminę 
Dobrzyniewo Duże w Szkole Podstawowej  
w Pogorzałkach, współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Działania  
3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 
3.1.2.  Wzmocnienie atrakcyjności  
i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
w zakresie kształcenia ogólnego, 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. 
Wartość dofinansowania – 134  240,70 
złotych.
W okresie od 1 lutego 2018 do 31 stycznia 
2019 r. wszyscy uczniowie i nauczyciele 
szkoły uczestniczyli w  różnego rodzaju 
zajęciach i szkoleniach. 
W projekcie zaplanowano wsparcie dla 
uczniów szkoły w formie następujących 
zajęć:
warsztaty z zakresu rozwoju   kompetencji  
i postaw kluczowych takich jak kreatywność, 
przedsiębiorczość, umiejętność pracy  
w grupie,
zajęcia dodatkowe z przyrody, 
programowania i robotyki, matematyki,
doradztwo zawodowe indywidualne  
i grupowe.
W ramach zajęć przyrodniczych uczniowie 
wyjeżdżali na wycieczki edukacyjne 
do trzech Parków Narodowych: 
Biebrzańskiego, Białowieskiego  
i Wigierskiego oraz do Centrum „Kopernik” 
w Warszawie.
Nauczyciele wzięli udział w warsztatach 
rozwojowych z zakresu pracy z uczniem 
w  obszarze kompetencji kluczowych, 
warsztatach z zastosowania metod 
eksperymentu w nauczaniu oraz kursach 
z programowania w klasach I-III i studiach 

podyplomowych z  informatyki w zakresie 
programowaniem.
W ramach projektu wyposażono 
pracownię przyrodniczą w sprzęt  
i pomoce dydaktyczne na kwotę 18 700 zł 
oraz pracownię komputerową - w sprzęt 
elektroniczny: laptopy, tablety oraz zestawy 
klocków LEGO do nauki programowania  
i robotyki na kwotę 35 000 zł.

Oświata, kultura, wychowanie działamy, nie narzekamy

http://www.franciszekimy.org.pl
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W imieniu całej Wspólnoty parafialnej z Fast 
wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy, 
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy 
Dobrzyniewo -  życzę przemieniającego 
czasu wielkopostnego oraz mocy 
Zmartwychwstałego Pana Jezusa każdego 
dnia!

Adrian Horba
Prezes Stowarzyszenia na rzecz budowy 

kościoła pw. Świętego Franciszka z Asyżu w 
Fastach

działamy, nie narzekamy działamy, nie narzekamy

Nocna droga krzyżowa
dla mężczyzn
Szczerze i gorąco zapraszamy każdego 
mężczyznę na Nocną Drogę Krzyżową, 
która odbędzie się 5 kwietnia  
2019 r., po raz III na terenie naszej parafii. 
Rozpoczynamy wspólną Eucharystią  
o godz. 21.00 w naszej świątyni w Fastach. 
Na trasę, która ma długość ok. 7 km, 
wyruszymy ok. godz. 21.40. Powrót 
planowany jest po północy.
Misterium drogi krzyżowej przeżywane 
w ciemności to modlitwa, którą każdy 
mężczyzna będzie mógł prowadzić  
z Bogiem, bez zbędnych bodźców świata 
zewnętrznego - tylko Ty i Bóg, który  
w ciemności będzie rozświetlał Twoją drogę 
- oczywiście jeśli tylko na to pozwolisz. 
Kończymy modlitwą osobistą w kościele, 
będzie także możliwość spowiedzi. 
Uczestnicy, otrzymawszy mapę 
będą wyruszać na drogę w grupach 
kilkuosobowych w ok. 5- minutowych 
odstępach. Na trasie zaznaczone będą 
poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, 
przy których uczestnicy będą modlić się 
przygotowanymi rozważaniami. Droga 
pomiędzy stacjami przebiega w ciszy. 
Ekwipunek to niewielki drewniany krzyż – 
jeśli czujesz taką potrzebę. Osoby, które 
nie ukończyły 18 lat muszą być pod opieką 
osoby dorosłej. Więcej informacji na naszej 
stronie parafialnej www.parafia-fasty.pl
Ta Nocna Droga to czas bliskiej rozmowy 
z Bogiem o najważniejszych dla Ciebie 
sprawach, o Twoich relacjach z bliskimi,  
z żoną, z rodzicami, z dziećmi, z przyjaciółmi, 
z kolegami.
Zaryzykuj, spróbuj podczas Nocnej Drogi 
Krzyżowej oddać Jezusowi wszelkie 
troski, trudy, niedogodności, cierpienia  
i ciemności jakie spotkasz na tej Drodze, a 
On weźmie je ze Sobą na krzyż. Będzie to 
konkretne przygotowanie do świętowania 
Zmartwychwstania Pana.
Życzę całemu zespołowi przyczyniającemu 
się do powstania „Głosu Dobrzyniewa” 
obrania od samego początku owocnego 
kursu, aby jednoczyć, a nie dzielić.

Podlaski Festiwal Wielkanocny 
przywraca do życia zapomniane 
zwyczaje

Podlaski Festiwal Wielkanocny odbywa 
się w regionie od szesnastu lat.  
To przedsięwzięcie ma na celu 
pielęgnowanie dorobku kulturowego 
okresu Wielkanocny, ale wprowadza też 
nowe formy działań przywracające do życia 
zapomniane tradycje i zwyczaje. 
Stąd w ramach Festiwalu realizowany 
jest od ponad dziesięciu lat konkurs 
Pocztówka Wielkanocna adresowany do 
uczniów szkół wszystkich szczebli, osób 
rozwijających swoje zainteresowania  
w placówkach kształcenia pozaszkolnego. 
Prace laureatów corocznie wydawane 
są w formie wielkanocnej pocztówki.  
To sposób na zachowanie tradycji wysyłania 
kart świątecznych tradycyjną pocztą. 
Kilkoro uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Dobrzyniewie Dużym i Nowym 
Aleksandrowie zostało w poprzednich 
latach laureatami konkursu Pocztówka 
Wielkanocna. 
W przestrzeni Podlaskiego Festiwalu 
Wielkanocnego pojawiła się również Gmina 
Dobrzyniewo. Tu od trzech lat w tzw. 
Niedzielę Przewodnią odbywał się festyn 
kół gospodyń wiejskich pt.: Wielkanocne 
Pogorzałki, który wzbogacił się (od roku 
2017) o Podlaski Bieg Wielkanocny. 
Na malowniczej trasie Pogorzałki - 

Kozińce - Pogorzałki rywalizowało ok 200 
uczestników (dzieci, młodzież, dorośli).  
W te działania zaangażował się Bartłomiej 
Zawadzki, nauczyciel w ZSP w Dobrzyniewie 
Dużym ze swoimi wolontariuszami 
(uczniami szkoły) oraz strażacy i władze 
Gminy. W organizację imprezy włączali się 
przedsiębiorcy i wystawcy z terenu gminy, 
dzięki którym wszyscy uczestnicy i goście 
mogli spotkać się na festynie Wielkanocne 
Pogorzałki. 
Do licznie zgromadzonych mieszkańców 
naszej gminy skierowane były konkursy 
nawiązujące do ludowej tradycji 
wielkanocnej (toczenie jajka, bieg  
z jakiem, konkurs na bicie piany) oraz 
prezentacje stołów wielkanocnych  
z tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi 
i tymi, które weszły w tradycję kulinarną 
Dobrzyniewskiej Ziemi. W kulturowy 
pejzaż Gminy Dobrzyniewo Duże wrosły 
dwie inicjatywy zbliżające do przeżywania 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  
w różnorodnych formach. 
W tegorocznej edycji XVI Podlaskiego 
Festiwalu Wielkanocnego znalazł się 
program: My z gaikiem w wykonaniu 
Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka  
im. druha Wacława Milke z udziałem zespołu 
folklorystycznego Narwianie. W spotkaniu, 
na które zaprasza Wójt Gminy Dobrzyniewo 
Duże wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników 
Muzyki Musica Sacra w Białymstoku  
i Impresariatem Muzycznym Pro Art znajdą 
się tradycje ludowe Śląska, Opoczna, 
Podlasia, Kurpi i Mazowsza.
 Zapraszamy w sobotę 13 kwietnia 2019 
r., na godz. 16.30 do Szkoły Podstawowej 
w Dobrzyniewie Dużym na spotkanie 
z pięknem tradycji, kolorem strojów 
regionalnych, ekspresją tańca i śpiewu, 
aby poczuć klimat i przygotować do świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego.

http://www.parafia-fasty.pl
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Królewski Gościniec Podlasia
Stowarzyszenie Królewski Gościniec 
Podlasia powstało w 2006 r. Działając 
początkowo na terenie gmin Dobrzyniewo 
i Krypno zrealizowało projekt „Szlaki 
Pielgrzymie Stowarzyszenia Królewski 
Gościniec Podlasia” w ramach działania 
„Pilotażowy Program Leader +”  
z pozyskanym dofinansowaniem w kwocie 
347 225 zł. W 2008 r. do stowarzyszenia 
przystąpiły gminy Knyszyn i Jasionówka. 
W latach 2009-2015 w ramach 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na 
terenie naszych czterech gmin zostało 
zrealizowanych 46 projektów na łączną 
kwotę 4 715 tys. zł, w tym pozyskano 
dofinansowanie ze środków RPOW na lata 
2007-2013 w kwocie 2 800 tys. zł. Z powodu 
zmiany wymogów dotyczących Lokalnych 
Grup Działania, w obecnej perspektywie 
finansowej UE nie mogliśmy ubiegać 
się o środki na realizację LSR. Obecnie 
działamy tak jak większość stowarzyszeń. 
Chętnie pomożemy w pozyskaniu środków 
na realizację ciekawych pomysłów. 
Zapraszamy do współpracy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Z przyjemnością informujemy,  
że Stowarzyszenie Królewski Gościniec 
Podlasia waz z Towarzystwem Przyjaciół 
Gminy Dobrzyniewo Duże otrzymały 
dofinansowanie na realizację projektu 
„Trening umiejętności społecznych – szansą 
na aktywizację w gminie Dobrzyniewo 
Duże”.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna 
15 dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.
Planujemy realizację następujących 
działań:
•instrumenty aktywnej integracji  
o charakterze społecznym - poradnictwo 
specjalistyczne, warsztaty rozwoju 
osobistego;
• działania o charakterze środowiskowym 
- zajęcia edukacyjne (plastyczne, teatralno-
muzyczne, ekologiczne), spotkania 
integracyjne, trening umiejętności 
społecznych, wyjazd integracyjny.
Projekt realizowany jest w okresie  
od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.
Osoby zainteresowane udziałem  
w projekcie zapraszamy do kontaktu: Ewa 
Wyszyńska tel: +48 511 194 013

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!

Młodzi z Dobrzyniewa w akcji
Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi 
Podlaskiej – Młodzi z Dobrzyniewa 
powstało w 2015 r. 
W ciągu czterech lat działalności 
Stowarzyszenie zorganizowało kilkanaście 
akcji krwiodawstwa. 
Skąd taki pomysł? Regionalne Centra 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całym 
kraju, również w woj. podlaskim, apelują 
o oddawanie krwi. Mieszkańcy wsi często 
nie angażują się w akcje krwiodawstwa,  
z uwagi na trudności logistyczne: chęci są, 
ale podjęcie ostatecznej decyzji, wybór 
konkretnego terminu, dojazd do centrum 
krwiodawstwa  jednak sprawiają kłopot. Co 
innego, jeśli taka akcja jest przeprowadzona 
gdzieś obok, w sąsiedniej miejscowości, 
u nas konkretnie - w budynku Przychodni 
Rodzinnej w Dobrzyniewie Fabrycznym.
Akcje krwiodawstwa połączone są  
z atrakcjami dla dzieci towarzyszących 
rodzicom w zbiórce krwi. Dorośli, oddając 
krew, dają dobry przykład swoim dzieciom, 
pomagają im w zrozumieniu, jak ważna jest 
krew dla ratowania zdrowia i życia innych. 
Dzieci atrakcyjnie spędzają czas i rozwijają 
postawy prospołeczne.
Stowarzyszenie Młodzi z Dobrzyniewa 
na przestrzeni czterech lat zrealizowało 
projekty dotowane ze środków 
zewnętrznych: „Tropiciele dźwięków”- 
twórcze muzykowanie z wykorzystaniem 
nowatorskich metod, „Teraz Dobrzyniewo” 
- wydanie nietypowego folderu na temat 
gminy, Eco–Mikołajki, Miłość mamy we 
krwi.
Zorganizowano trzy Bale Charytatywne na 
rzecz przewlekle chorych dzieci z gminy 
Dobrzyniewo Duże. Wzięły w nich udział 
osoby o wielkim sercu, zaangażowane  
w sprawy środowiska lokalnego. 

W styczniu 2019 r. na walnym zebraniu 
stowarzyszenia dokonano wyboru nowych 
władz. Prezesem Młodych z Dobrzyniewa 
została Katarzyna Filipkowska, a jej 
zastępcą - Mariusz Stępień.
Jesteśmy przekonani, że z nowym składem 
osobowym będziemy nadal tworzyć zgraną 
ekipę, zainteresowaną wprowadzaniem 
pozytywnych zmian w naszym otoczeniu.

Joanna Żarniewska

Dzieci uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach 

Dorośli oddają krew

działamy, nie narzekamy
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Pogorzałki działają
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzałki 
„Twórzmy Razem” powstało w 2011r. 
na wniosek grupy osób z naszej lokalnej 
społeczności. Od początku poszukiwaliśmy 
i nadal poszukujemy: projektów do 
realizacji, przykładów „dobrych praktyk”, 
możliwości nawiązania kontaktów z innymi 
aktywnymi społecznie ludźmi, możliwości 
uczestnictwa w  konkursach i  akcjach 
społecznych.
Nasze sukcesy to efekt zaangażowania 
konkretnych osób oraz efekt współpracy 
regionalnej: z gronem lokalnych 
przedsiębiorców, Kołem Gospodyń 
Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, 
Parafią w Pogorzałkach, Szkołą Podstawową 
w Pogorzałkach, Urzędem Gminy  
w Dobrzyniewie Dużym oraz  Gminnym 
Centrum Kultury. 
Cały czas rozszerzamy dotychczasową 
współpracę z osobami z pasją w  zakresie 
wspólnych inicjatyw. 
Najlepszym tego przykładem jest 
organizowana od 3 lat akcja „Wielkanocne 
Pogorzałki”, będąca uzupełnieniem 
Podlaskiego Festiwalu Wielkanocnego, 
którego inicjatorem jest Pro Art Trojanowscy. 
W ramach tych działań inicjatywę kierujemy 
do  wszystkich mieszkańców Podlasia  
i Gminy Dobrzyniewo Duże. Dodatkowym 
elementem aktywizacji społecznej jest 
zorganizowany w tym czasie na naszym 
terenie Podlaski Bieg Wielkanocny.

Ostatnio realizowaliśmy projekt „mojeDD.
pl” - w ramach programu „Bank Ambitnej 
Młodzieży”
Podczas zajęć, poza dobrą zabawą, 
uczestnicy zgłębili tajniki tworzenia 
stron internetowych, fotografii i edycji 
zdjęć, a nawet podstawy dziennikarstwa.  
W projekcie wzięły udział 23 osoby, które 
poza samymi warsztatami uczestniczyły w 
konkursie „Nasze Dziedzictwo - konkurs 
talentów”, gdzie uczestnicy tworzyli treści 
widziane okiem młodzieży, zawarte na 
stronie www.mojedd.pl

Cały czas staramy się być aktywną 
społecznością, dbającą o promocję 
działań edukacyjnych, kulturalnych, 
krajoznawczych, pielęgnującą 
tradycję regionalną oraz zabiegającą  
o upowszechnianie aktywności sportowej 
i idei wolontariatu. Obecnie realizujemy 
projekt „Wolontariat-włącz się”
Wszystkie inicjatywy promowane 
są w mediach lokalnych, portalach 
społecznościowych 
https://www.facebook.com/pogorzalki

Wanda Kulesza

Judo w „OKAMI”
Uczniowski Klub Sportowy „OKAMI”  
w Dobrzyniewie Dużym to miejsce,  
w którym dzieci oraz młodzież z terenu 
naszej gminy poznają techniki bardzo 
rozwijającej dyscypliny sportu, jaką jest 
judo. Członkowie ćwiczą pod okiem 
wyszkolonego trenera, Wojciecha 
Rybołowicza.
Stowarzyszenie istnieje od 2014 roku. 
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, 
dla każdej z trzech istniejących grup 
wiekowych, w sali judo obok Zespołu 
Szkolno– Przedszkolnego w Dobrzyniewie 
Dużym. 
Najmłodsi podopieczni rozwijają swą 
ogólną sprawność fizyczną poprzez 
szereg atrakcyjnych gier i zabaw na macie, 
zawierających elementy judo. Starsze 
dzieci oraz młodzież poznają ponadto 
podstawowe techniki rzutów oraz padów, 
wykorzystywanych podczas zawodów.
UKS „OKAMI” reprezentuje naszą 
gminę podczas turniejów różnej rangi: 
wojewódzkich, powiatowych, jak również 
międzynarodowych, tj. Judo East Open, 
Masuria Judo Cup, Międzynarodowe 
Mistrzostwa Marek w Judo, Międzynarodowy 
Turniej Judo im. Antoniego Laszuka w 
Łapach i w wielu innych. Podopieczni 
zdobywają na nich liczne nagrody i medale,  
o których informacja pojawia się zawsze na 
klubowym Facebooku.
Tradycją stowarzyszenia staje się już 
organizacja  wiosennych zawodów OKAMI 
JUDO CUP, które odbywają się na hali ZSP 
w Dobrzyniewie Dużym. Turniej gromadzi 
ponad setkę uczestników z klubów 
judo działających na terenie naszego 
województwa.
Treningi judo to nie tylko ciężka praca, 
ale również mnóstwo zabawy i wspaniała 
atmosfera. Członkowie korzystają  
z integracyjnych wyjazdów do atrakcyjnych 
miejsc, m.in. do parku linowego, parku 
trampolin, ścianki wspinaczkowej. Dzieci  
i młodzież uczestniczą  również w zimowych 
oraz letnich obozach sportowych.
Uprawianie judo jest bardzo wartościowym 

Treningi w Okami to znakomity pomysł na spędza-
nie wolnego czasu w dobrym towrzystwie

i pożytecznym sposobem spędzania 
wolnego czasu. Znacząco wpływa na 
poprawę kondycji i zdrowia, jak również na  
właściwy rozwój dzieci. Trening kształtuje 
charakter oraz osobowość wszystkich 
uczestników zajęć. Ponieważ judo promuje 
wzorową kulturę osobistą, szacunek do 
starszych i konsekwentne dążenie do celu, 
stanowi doskonałą profilaktykę przed 
różnorodnymi uzależnieniami. 

działamy, nie narzekamy

http://www.mojedd.pl/?fbclid=IwAR14mCQASRYA9tjY3a48StQ7_92_iGhbShD3D3x9UVlbTTMia-i7ZfYa5Ao
https://www.facebook.com/pogorzalki
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Bezpiecznie przy sklepie

Pytanie mieszkańca:
Ruch na trasie Białystok – Dobrzyniewo 
Fabryczne jest bardzo duży. Wiele 
samochodów zatrzymuje się po drodze 
przy sklepie „Chorten” w Dobrzyniewie 
Fabrycznym. W pobliżu sklepu brakuje 
oznakowanego przejścia dla pieszych, 
które skróciłoby czas oczekiwania na 
przekroczenie jezdni oraz zwiększyłoby 
bezpieczeństwo przechodniów. Czy 
Rada Gminy może rozważyć, na wniosek 
mieszkańców, wytyczenie przejścia dla 
pieszych przy ul. Królewskiej?

Małgorzata   

Odpowiedź wójta:
Ulica Królewska w Dobrzyniewie Fabrycznym jest drogą powiatową. To powiat jest 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz organizację ruchu na tej drodze. Gmina może 
wnioskować do powiatu aby rozpatrzył potrzeby naszych mieszkańców. Takie działania 
gmina podjęła w ubiegłym roku. W odpowiedzi na naszą interwencję, 27 września 2018 r. 
przeprowadzona została wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego 
w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz naszej gminy, w składzie: 
Wojciech Cybulski – Sekretarz Gminy, Marcin Kulikowski – pracownik urzędu gminy i Anna 
Strzałko – sołtys wsi Dobrzyniewo Fabryczne. Podczas wizji lokalnej określono możliwość 
wprowadzenia progu wyspowego pomiędzy posesjami Nr 8 i Nr 10 wraz z przejściem 
dla pieszych pomiędzy wlotem ul.  Modrzewiowej i istniejącą zatoka autobusową. Ze 
Starostwa Powiatowego w Białymstoku uzyskaliśmy informację, że przejście dla pieszych 
i próg zwalniający będą wykonane.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Mieszkańcy pytają - Wójt odpowiada
Mieszkańcy pytają - wójt odpowiada

Piłka nożna w LZS KORONA
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Dobrzyniewie Dużym od 2003 
roku prowadzi drużynę piłki nożnej LZS 
KORONA Dobrzyniewo Duże.
Zawodnicy trenują w pięciu kategoriach 
wiekowych: seniorów, juniorów młodszych, 
młodzików, orlików i żaków. W uprawianie 
piłki nożnej na terenie naszej gminy 
zaangażowanych jest około 120 - 130 
zawodników, w znakomitej większości 
są to mieszkańcy gminy Dobrzyniewo 
Duże. Każda z drużyn trenuje minimum 
dwa razy w tygodniu, bierze udział w 
rozgrywkach Podlaskiego Związku Piłki 
Nożnej oraz uczestniczy w meczach  
i turniejach towarzyskich. W całym roku 
klub uczestniczy w około 100 meczach/
turniejach, połowa z nich organizowana 
jest w Dobrzyniewie Dużym.
Ostatnio nasze drużyny młodzieżowe 
gościły na turniejach w Hajnówce, Bielsku 
Podlaskim (I miejsce żaków), Sokółce, 
Zabłudowie, Wasilkowie, Perlejewie  
(II miejsce młodzików).
LZS w Dobrzyniewie Dużym również 
organizuje turnieje dla drużyn 
młodzieżowych. 
23 i 24 lutego2019 r. w hali ZSP  
w Dobrzyniewie Dużym odbyły się turnieje 
dla drużyn orlików i żaków (III miejsce 
żaków). 
9 marca 2019 r. odbył się turniej drużyn 
młodzików.
Nagrody wręczał Wojciech - Cybulski Wójt 
Gminy Dobrzyniewo Duże. Towarzyszyli 
mu: Janina Kozakiewicz - Radna 
Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Marek 
Jamiołkowski - Przewodniczący Zarządy GZ 
LZS w Dobrzyniewie Dużym.

Drużyna seniorów, obecnie występująca 
w klasie okręgowej, od stycznia trenuje 
i systematycznie rozgrywa mecze 
towarzyskie, do rozgrywek wraca w drugiej 
połowie marca. Drużyny młodzieżowe 
rozpoczynają swoje zmagania ligowe  
w kwietniu.
Klub swoją działalność opiera na dotacji 
uzyskanej z Urzędu Gminy Dobrzyniewo 
Duże, składkach członkowskich i wsparciu 
sponsorów. 

Marek Jamiołkowski
Przewodniczący 

Zarządu GZ LZS w Dobrzyniewie Dużym

działamy, nie narzekamy
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Jak go uderzyłem to był oszołomiony, nie 
wiedział co się dzieje. Spytałem: co jest?  
I zaraz policjant go powalił.
Ranne kobiety zostały odwiezione do 
szpitala. Nożownik będzie odpowiadał za
usiłowanie zabójstwa.
Czyn Bartosza był bohaterski, gdyż  
z narażeniem własnego życia ratował 
zdrowie a może i życie zaatakowanych 
kobiet. On sam skromnie mówi, że nie 
czuje się bohaterem.
Jego wyjątkowa postawa została 
uhonorowana podczas sesji Rady Gminy 
Dobrzyniewo  Duże, która odbyła się 27 
marca. Wojciech Cybulski, wójt gminy oraz 
Krzysztof Pogorzelski, przewodniczący 
rady, wraz z gratulacjami i najlepszymi 
życzeniami, wręczyli naszemubohaterowi 
nagrodę i pamiątkowy grawerton. List 
gratulacyjny ministra Jarosława Zielińskiego 
odczytał jego asystent Wiesław Dojlida.
Gratulujemy odwagi i sprawnego działania.

Red.

Jest takie miejsce na ziemi… moja Mała 
Ojczyzna.

W jaki sposób młode pokolenie postrzega 
otaczającą ją rzeczywistość? Jak ocenia 
decyzje dorosłych i zmiany, zachodzące 
w naszej gminie każdego dnia? 
Postanowiliśmy na łamach naszego pisma 
pytać najmłodszych o ich punkt widzenia. 
Będziemy zadawać pytania, licząc się ze 
zdaniem najmłodszych, bo przecież … 
Dzieci mają głos! 
W naszej gminie podoba mi się to, że jest 
praktyczna. Mieszkańcy mają możliwość 
zrobienia zakupów, zatankowania aut 
oraz skorzystania z usług bankowych. 
Miła atmosfera, piękne krajobrazy, 
przyjazne twarze sprawiają, że mieszkam 
tu z wielką przyjemnością.– wypowiedź 
jednej z uczennic szkoły podstawowej 
stało się kwintesencją wszystkich 
odpowiedzi udzielonych przez młodzież 
z terenu naszej gminy. Potwierdzają, 
że chętnie korzystają z wybudowanych 
kompleksów sportowych, placów zabaw, 
prężnie działających bibliotek. Młodzież 
zauważa nowe, wyremontowane 
drogi, cyklicznie organizowane festyny  
i imprezy okolicznościowe. Nie może 
doczekać się światłowodu, który jest  
w trakcie realizacji. 
Na szczęście „młodzi” stawiają przed 
władzami gminy spore wymagania, 
które jak sądzą, nie są wyssane z palca, 
a podyktowane ich obserwacjami  
i potrzebami. Jest sporo do zrobienia – jak 
mówią – brakuje bezpiecznych ścieżek 
rowerowych, należy zwiększyć godziny 
otwarcia kompleksów sportowych w taki 
sposób, aby móc korzystać z nich w każdej 
chwili.
Lista życzeń młodego pokolenia jest dość 
długa. Młodzi pozytywnie postrzegają 
naszą gminę mówiąc: Moim pomysłem 
na przyszłość naszej gminy jest rozwój 
turystyczny. Aby nasza gmina tętniła życiem, 

a ludzie zauważali jej piękne okolice, warto 
by stworzyć spot reklamowy, promujący 
gminę Dobrzyniewo Duże. Zauważają także 
potrzebę wybudowania publicznego 
basenu, stworzenie plaży nad rzeką  
w Dobrzyniewie Fabrycznym, parku 
rozrywki, czy ogrodu botanicznego. Liczą na 
zwiększenie liczby kursów i rozbudowanie 
linii komunikacji miejskiej. 
Drodzy Dorośli! Zamiast narzekać na 
„trudną młodzież”, wsłuchajmy się w ten 
głos młodego pokolenia: Podoba mi się 
moja gmina taka, jaka jest. Przydałyby się 
tylko drobne poprawki…

Do Pana Wójta od … najmłodszych.
1) Prosimy Pana Wójta, aby naprawił boisko 
w Dobrzyniewie Kościelnym.
2) Panie Wójcie, czy w tym roku trawa na 
boiskach będzie częściej koszona?

Dzieci mają głos
Dzieci mają głos

Bartosz Dudziński, mieszkaniec Dobrzyniewa 
Dużego, ruszył na pomoc ofiarom nożownika

Nasz Bohater

Do zdarzenia doszło w środę, 13 marca 
2019 r. przed Komendą Miejską Policji  
w Białymstoku.
40-letni mężczyzna zaatakował nożem 
dwie kobiety, matkę i córkę, które zwróciły 
mu uwagę na nieprawidłowo zaparkowany 
samochód. Po krótkiej wymianie zdań 
kobiety poszły dalej, a mężczyzna ruszył za 
nimi. Po kilkudziesięciu metrach wyjął nóż 
i zaatakował.
Mężczyzna na gorącym uczynku został 
ujęty przez policjantów. W zatrzymaniu 
pomógł nasz bohater, który jako pierwszy 
ruszył na pomoc kobietom.
Dla radia Eska Bartosz Dudziński 
skomentował to wydarzenie  
w następujących słowach:
- Córka tej kobiety krzyczała: pomocy, 
pomocy. Na początku nie wiedziałem, 
co się dzieje. Zobaczyłem, że mężczyzna 
je szarpie, więc trzeba było zareagować. 

A to ciekawe!
a to ciekawe!
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W uznaniu za bohaterską  
i godną naśladowania postawę, 
Komendant Główny Policji gen. 
insp. Jarosław Szymczyk wręczył 
Bartoszowi Dudzińskiemu list 
gratulacyjny i upominki.
Prezesem Polskiego Związku Piłki 
Nożnej Zbigniew Boniek przekazał 
mu koszulkę reprezentacji i dwa 
bilety na najbliższy mecz polskich 
piłkarzy na Stadionie Narodowym  
w Warszawie.

W tym miejscu będziemy publikowali zdjęcia czytelników, zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do robienia zdjęć 
pokazujących naszą gminę, jej przyrodę, zabytki, krajobrazy oraz ludzi w ujęciu artystycznym, czy też w ciekawych 
sytuacjach. Zdjęcia można przesyłać na adres glos@dobrzyniewo.pl

URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

ul. Białostocka 25,
16-002 Dobrzyniewo Duże

tel. +48 85 742 81 55,
fax. +48 85 719 71 47
kancelaria@dobrzyniewo.pl www.dobrzyniewo.pl

Zdjęcie – policja.pl
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