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W ostatnim czasie przystąpiliśmy 
do pracy nad strategią rozwoju naszej 
gminy na lata 2020-2030. Mamy już za 
sobą etap konsultacji społecznych prze-
prowadzonych w formie warsztatów 
strategicznych. Podczas trzech sierp-
niowych spotkań, z aktywnym udzia-
łem uczestników, zostały zidentyfiko-
wane mocne i słabe strony naszej gminy 
oraz szanse i zagrożenia dla jej rozwoju. 
Na zakończenie wytypowaliśmy wspól-
nie zadania niezbędne do realizacji  
w najbliższych dziesięciu latach. Bardzo 
cieszy liczny i aktywny udział radnych, 
sołtysów, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, jednostek samorządo-
wych, przedstawicieli rolnictwa i pry-
watnej przedsiębiorczości. Strategia 
rozwoju gminy powinna być wypraco-
wana z udziałem mieszkańców, tylko 
wtedy będzie akceptowana i możliwa 
do realizacji, także w kolejnych kaden-
cjach samorządu.Zachęcam Państwa do 
śledzenia tych prac na stronie interne-
towej gminy. Jest tam dostępny raport 
z odbytych konsultacji społecznych. 
Liczę na Wasze uwagi, zapewniam, że 
wszystkie będą wnikliwie rozpatrzone.

Podczas warsztatów strategicz-
nych jako szanse a jednocześnie zagro-
żenia dla rozwoju gminy zostały ziden-
tyfikowane między innymi centralne 
zamierzenia inwestycyjne związane  
z budową dróg ekspresowych oraz linii 
kolejowych. Lepsze połączenia komu-
nikacyjne dają szansę na przyciągnięcie 
inwestorów, większe dochody podatko-
we gminy, nowe miejsca pracy i popra-
wę bytu naszych mieszkańców. Wszyst-
ko to pod warunkiem, że inwestycje te 
będą realizowane w sposób przyjazny 
dla mieszkańców i uwzględniający ich 

SŁOWO Od WÓJTA

potrzeby. Jak pokazują ostatnie do-
świadczenia związane z planami budo-
wy obwodnicy kolejowej Białegostoku, 
duże centralne inwestycje to konkretne 
zagrożenia dla rozwoju gminy oraz wie-
le indywidualnych ludzkich dramatów. 
Było to widoczne podczas ostatnich 
konsultacji, które odbyły się w Pogo-
rzałkach. Zaproponowane warianty to 
zagrożenie dla spójności terytorialnej 
i społecznej gminy. Podzielone wsie, 
pola, zagrody oraz zniszczone domy. 
Nie będzie aprobaty naszego samorzą-
du dla takich planów. Wszystkie za-
proponowane warianty przebiegu ob-
wodnicy kolejowej Białegostoku zostały 
odrzucone. Deklaruję pełne wsparcie 
potrzeb mieszkańców naszej gminy 
podczas konsultacji kolejnych warian-
tów przebiegu tej trasy oraz innych cen-
tralnych inwestycji kolejowych i drogo-
wych.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Czekając
na uwagi do strategii i nowe warianty obwodnicy
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ne zaspokojenie potrzeb społeczności 
lokalnej oraz lokalnego biznesu. Rów-
nie duży nacisk zostanie położony na 
zabezpieczenie środowiska naturalne-
go oraz na zrównoważone sposoby jego 
wykorzystania. Musimy bowiem spro-
stać współczesnym wyzwaniom ekolo-
gicznym i zachować dla przyszłych po-
koleń to, co najcenniejsze. 

Aby to osiągnąć, prace nad nową 
Strategią rozpoczęliśmy od szerokich 
konsultacji z osobami i podmiotami re-
prezentującymi różne, lokalne środowi-

ska społeczne i zawodowe, pełniącymi 
stanowiska kierownicze w jednostkach 
publicznych i prywatnych oraz działa-
jącymi społecznie, a także z osobami 
spoza gminy, które posiadają najwięk-
szy wpływ na jej rozwój. Zaproszenia do 
udziału w konsultacjach skierowaliśmy 
do ponad 100 takich osób. Konsultacje 

Nasz samorząd rozpoczął prace 
nad Strategią Rozwoju Gminy Dobrzy-
niewo Duże na lata 2020-2030. Działa-
nia te wspiera merytorycznie i koordy-
nuje prof. Andrzej Sztando, ekspert ds. 
zarządzania strategicznego rozwojem 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Przebieg prac oraz ich wyniki prezen-
tujemy na stronie internetowej naszej 
gminy.

Nowa Strategia stanie się głównym 
wyznacznikiem działań naszego samo-
rządu w latach 2020-2030. Duży nacisk 

zostanie zatem położony na to, by jej 
treść w pełni odpowiadała potrzebom, 
oczekiwaniom i aspiracjom mieszkań-
ców gminy oraz przedsiębiorców w niej 
działających. To niezwykle ważne, po-
nieważ głównym celem planowania 
strategicznego rozwoju lokalnego jest 
jak najpełniejsze, skuteczne i efektyw-

Warsztaty strategiczne były jednym z etapów prac nad Strategią Rozwoju Gminy

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 
2020-2030. Za nami pierwsze konsultacje.

W którym kierunku mamy się rozwijać?
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te, z udziałem ponad 40 osób, zosta-
ły przeprowadzone w Pogorzałkach, 
w dniach 19-21 sierpnia, w formie tzw. 
warsztatów strategicznych, których 
uczestnicy wspólnie przeprowadzili 
analizę strategiczną gminy, zapropono-
wali jej wizję i cele rozwoju oraz kon-
kretne przedsięwzięcia inwestycyjne, 
organizacyjne, informacyjne i inne, 
które powinny być realizowane w bli-
skiej i dalszej przyszłości. Efekty spo-
tkania zostały opracowanie w formie 
„Raportu z warsztatów strategicznych”, 
który jest dostępny na stronie interne-
towej gminy.

Równolegle z konsultacjami spo-
łecznymi prowadzone są wielodzie-
dzinowe prace analityczne obejmujące 
setki zagadnień społecznych, gospo-
darczych i środowiskowych naszej gmi-
ny. Jako źródła informacji wykorzystane 
zostaną bazy danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, gminnych i powiato-
wych jednostek, a także terenowej ad-
ministracji rządowej. Wykorzystane 
zostaną również różne opracowania 
analityczne i monograficzne poświę-
cone Gminie Dobrzyniewo Duże oraz 
jej otoczeniu. Analizie poddane będą 
także strategie, programy i plany roz-
woju naszego państwa, województwa 
podlaskiego i powiatu białostockiego. 
Jest to niezbędne dla integracji naszych 
zamierzeń z szansami i uwarunkowa-
niami tworzonymi przez ponadlokalne 
władze i gospodarkę. Na tych podsta-
wach powstanie diagnoza prospektyw-
na Gminy Dobrzyniewo Duże prezen-
tująca nie tylko jej rozwój w przeszłości 
oraz obecny stan, ale pozwalająca także 
na prognozowanie trendów jej przy-
szłego rozwoju. 

Połączone wyniki konsultacji 
społecznych i diagnozy prospektyw-
nej pozwolą na sporządzenie analizy 
strategicznej gminy. Do realizacji tego 

Co w samorządzie?

zadania zastosowane zostaną nowocze-
sne i sprawdzone metody analityczne 
zarządzania publicznego, dostosowane 
do cech gmin wiejskich i uwzględnia-
jące ich wielowymiarowe powiązania 
z otoczeniem. Analiza strategiczna po-
służy następnie do stworzenia projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo 
Duże na lata 2020-2030. Projekt ten 
poddany będzie konsultacjom — naj-
pierw z wójtem i kierownictwem gmin-
nej administracji, a następnie kon-
sultacjom z komisjami Rady Gminy. 
Zakończenie prac nad nową Strategią 
planowane jest na koniec stycznia przy-
szłego roku. Zostanie ona przyjęta do 
realizacji w formie uchwały Rady Gmi-
ny, powierzonej do wykonania Wójtowi 
Gminy przy wykorzystaniu wszystkich 
gminnych jednostek. 

Wierzymy, że jej realizacja zapo-
czątkuje nowy rozdział we współcze-
snej historii Gminy Dobrzyniewo Duże, 
umożliwiając lub znacząco ułatwiając 
pełne wykorzystanie wszystkich jej 
atutów i szans, likwidując lub wyraźnie 
ograniczając problemy oraz zabezpie-
czając ją przed zagrożeniami, a wszyst-
ko to dla podniesienia jakości życia 
mieszkańców i warunków funkcjono-
wania przedsiębiorstw. Zapraszamy do 
śledzenia informacji na temat postę-
pów prac nad nową Strategią.

UG Dobrzyniewo Duże



głos dobrzyniewa

6

co w samorządzie?

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo 
Duże oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego 

dokumentu

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zm.)  
i art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  
Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXV/136/16 Rady 
Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Dobrzyniewo Duże

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od 27.09.2019 r. do 25.10.2019 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo 
Duże, poniedziałek od 8:00 do 17:00 oraz wtorek-piątek od 7:30 do 15:30. Dysku-
sja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się  
w dniu 18.10.2019 o godz. 14:00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzy-
niewie Dużym, ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże, w sali konferencyjnej.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1  
pkt 3 i 4 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 
ze zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie studium i prognozie, 
może wnieść uwagi. 

Uwagi mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostoc-
ka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl,
- w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Gminnym Centrum Kultury  
w Dobrzyniewie Dużym, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 28.11.2019 r.
         
                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                           Wojciech Cybulski
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Pamiętaj! Palenie śmieci zagrożone jest karą aresztu do 30 dni lub 
grzywną sięgającą nawet 5000 zł. 

Trucizna z komina
utrudnienia kontroli, urzędnik może 
skorzystać z pomocy policji. W ramach 
kontroli ma prawo przeprowadzić bada-
nia, a także żądać udzielenia informacji 
dotyczącej prowadzonego postępowa-
nia oraz udostępnienia dokumentów 
mających związek z kontrolą. Jeżeli 
w wyniku kontroli, tj. oględzin bądź 
badania popiołu z pieca potwierdzi się 
spalanie odpadów, wówczas sprawa tra-
fi do sądu. Nielegalne spalanie śmieci 
zagrożone jest karą aresztu lub grzyw-
ny. Kara aresztu może wynieść do 30 
dni, zaś kara grzywny nawet 5000 zł. 
Ponadto organem uprawnionym do na-
łożenia mandatu za przestępstwo okre-
ślone w art. 183 Kodeksu karnego jest 
policja (tel. 112). 

Nie zawsze gęsty dym wydobywa-
jący się z komina oznacza, że właściciel 
domu spala śmieci. Problemem jest sta-
ry piec, tzw. „kopciuch”.

Jeśli jesteś świadkiem nielegalnego 
spalania odpadów, nie bądź obojętny 
i porozmawiaj z sąsiadem, poinformuj 
o konsekwencjach, jakie na nim ciążą. 
Jeżeli to nie przyniesie efektu, powia-
dom służby, które będą mogły zweryfi-
kować zgłoszenie, tj. policję, urząd gmi-
ny lub wojewódzki inspektorat ochrony 
środowiska.

Drogi mieszkańcu, nadal możesz 
otrzymać dofinansowanie z programu 
„Czyste powietrze” na wymianę starego 
kotła – nieefektywnego źródła ciepła 
opalanego paliwem stałym – na kocioł 
nowoczesny. Nabór wniosków prowa-
dzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Bia-
łymstoku ul. Św. Rocha 5. Więcej na  
www.wfosigw.bialystok.pl. 

Magdalena Bernatowicz

Powoli rozpoczyna się sezon 
grzewczy, a wraz z nim pojawiający się 
co roku problem palenia śmieci w do-
mowych piecach. Mieszkańcy  stosu-
jący nadal tę praktykę nie zdają sobie 
sprawy z tego, że to nie tylko łamanie 
prawa, ale przede wszystkim trucie sie-
bie, rodziny i sąsiadów.  

Spalanie odpadów jest dopusz-
czalne wyłącznie w spalarniach. Spala-
nie śmieci w spalarni to proces, który 
obejmuje oczyszczanie spalin poprzez 
zastosowanie filtrów, które rozkładają 
i redukują substancje powstające pod-
czas spalania. Spalanie takie odbywa 
się w bardzo wysokiej temperaturze 
ponad 1000°C. Natomiast temperatura 
spalania w piecach domowych waha się 
w granicach od 200 do 500°C. Przy tak 
niskiej temperaturze do atmosfery do-
stają się groźne dla zdrowia substancje, 
jak rakotwórcze dioksyny i furany, a tak-
że chlorowodór, cyjanowodór, a przy 
tym uwalniają się metale ciężkie. Szcze-
gólnie niebezpieczne dla zdrowia jest 
spalanie odpadów z tworzyw sztucz-
nych, opakowań wielomateriałowych, 
lakierowanych mebli czy ubrań. 

Zgodnie z art. 9u Ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, organem 
kontrolnym wobec właścicieli nieru-
chomości w zakresie stosowania prze-
pisów tej ustawy jest wójt. Zaś do czyn-
ności kontrolnych stosuje się art. 379 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, zgodnie z którym 
wójt sprawuje kontrolę przestrzegania 
i stosowania przepisów o ochronie śro-
dowiska. Upoważniony przez wójta pra-
cownik ma prawo wstępu na nierucho-
mość w godzinach od 6 do 22. W razie 
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2 września rozpoczęły się prace 
związane z rozbudową sieci wodociągo-
wej w Dobrzyniewie Dużym (ul. Zagór-
na i Sosnowa). Powstanie tam nowa sieć 
o długości około 1420 mb. Zostaną prze-
pięte do niej 23 istniejące przyłącza. 
Rozbudowa ta da również możliwość 
przyłączenia się nowym odbiorcom bu-
dującym domy przy tych ulicach.

Ponadto w minionym kwartale 
pracownicy Referatu Gospodrki Komu-
nalnej wykonali remont elewacji stacji 
uzdatniania wody w Dobrzyniewie Du-
żym, zostało również wymienionych 
około 20 hydrantów. Firma zewnętrzna 

Prawie 1,5 km nowego wodociągu

Dofinansowanie do posiłków 
Od 1 września gmina Dobrzynie-

wo Duże pokryje koszty wynagrodzeń 
pracowników i inne opłaty związane  
z przygotowaniem posiłków dla dzieci w 
szkołach i przedszkolach z terenu gmi-
ny. Rodzice ponosić będą jedynie koszt 
produktów użytych do przygotowania 
posiłku, czyli tzw. wsadu do kotła. 

W budżecie na bieżący rok gmi-
na przeznaczyła na ten cel 250 tys. zł. 
Wkład gminy stanowi ok. 57% całkowi-
tych kosztów posiłków.

Nowe drogi w naszej gminie
Gmina Dobrzyniewo Duże uzy-

skała dofinansowanie na budowę ulic 
gminnych: Dębowej, Modrzewiowej, 
Kasztanowej, Gajowej, Świerkowej oraz 
Brzozowej w Dobrzyniewie Fabrycz-
nym ze środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych, w kwocie 2,1 mln zł.

Gmina oczekuje na potwierdzenie 
przyznania 812 tys. zł, na przebudo-
wę drogi Letniki – Jurowce. W ramach 
dofinansowania z tego samego fundu-
szu powiat białostocki w partnerstwie  
z naszą gminą wykona przebudowę drogi  
w Jaworówce.

dokonała regulacji 
studzienek kanali-
zacyjnych we wsi 
Fasty, na ul. Rol-
nej i Białostockiej 
oraz we wsi Do-
brzyniewo Duże, 
na ul. Białostoc-
kiej. Pracownicy 
RGK przeprowadzili również wiele prac 
związanych z przygotowaniem szkół do 
nowego roku szkolnego. W odpowie-
dzi na zgłoszenia mieszkańców zostały 
wykonane prace związane z posypywa-
niem dróg gminnych.

Dopłaty do usuwania folii 
i siatki rolniczej

Gmina Dobrzyniewo Duże zamie-
rza złożyć wniosek o dofinansowanie  
w ramach programu „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pocho-
dzących z działalności rolniczej” ogło-
szonego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Beneficjentami programu będą 
posiadacze odpadów z folii rolniczych, 
siatki i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag. 

Kwota dofinansowania nie może 
przekroczyć 500 zł za tonę masy odpa-
dów.

Rolnicy zainteresowani udziałem 
w programie proszeni są o złożenie in-
formacji o ilości odpadów w Urzędzie 
Gminy Dobrzyniewo Duże, pokój nr 9 
w nieprzekraczalnym terminie do 4 li-
stopada 2019 r.

UG Dobrzyniewo Duże
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Międzynarodowe spotkanie ws. projektu dotyczącego zarządzania kryzysowego i ochrony cywilnej

12 lipca przedstawiciele lidera 
projektu pn. „Nowe podejście do tran-
sgranicznego systemu zarządzania 
kryzysowego” (ang. „The newapproach 
to the cross-borderemergency manage-
ment system”) odbyli spotkanie robo-
cze na Białorusi. Uczestniczyli w nim: 
obecny wójt gminy Wojciech Cybulski, 
poprzedni wójt gminy Bogdan Zdano-
wicz, koordynator projektu Piotr Citko, 
asystent projektu Katarzyna Dołkin. 
Podczas spotkania omówiono między 
innymi zmiany, jakich należy dokonać 
w celu prawidłowej realizacji projektu, 
omówiono kwestie związane z har-
monogramem rzeczowo-finansowym, 
a także pozostałe elementy składowe 
istotne z punktu widzenia koordynacji 
działań projektowych.

Po uzyskaniu aprobaty umowy po 
stronie białoruskiej, z dniem 1 września 
rozpoczął się okres realizacji projektu. 
Jego głównym celem jest wzmocnienie 
systemu zarządzania kryzysowego i 
ochrony cywilnej na obszarze pograni-
cza polsko-białoruskiego. Projekt po-

dejmuje kwestię ostatecznego rozwią-
zania problemu zarządzania sytuacjami 
kryzysowymi na obszarze transgranicz-
nym oraz zwiększenia transgraniczne-
go potencjału i współpracy w celu rato-
wania życia, ochrony środowiska oraz 
ochrony mienia i gospodarki. Dzia-
łania wynikające z realizacji projektu 
obejmują miedzy innymi podnoszenie 
umiejętności personelu straży pożarnej 
poprzez organizację wspólnych szko-
leń strażaków, rozwój strategicznej in-
frastruktury ratowniczo-gaśniczej po 
obu stronach granicy oraz techniczne 
zaopatrzenie służb ratunkowych. Po-
nadto zostanie wytworzona podstawa 
instytucjonalna do wspólnych działań 
poprzez sieć współpracy między służ-
bami odpowiedzialnymi za bezpieczeń-
stwo i działania ratownicze. 

Wartość projektu sięga blisko 1,12 
mln euro, z czego 90% to dofinansowa-
nie zwenętrzne. Gmina Dobrzyniewo 
Duże dołoży 49 tys. euro, a instytucje 
grodzieńskie w sumie 62 tys. euro.

Katarzyna Dołkin

Bezpieczniej w gminie dzięki współpracy z Białorusią

Projekt rozpoczęty
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opiekuńczo-wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych; trudności w integracji 
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rze-
czypospolitej Polskiej status uchodźcy; 
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie 
na pobyt czasowy udzielone w celu 
połączenia się z rodziną; trudności  
w przystosowaniu do życia po zwolnie-
niu z zakładu karnego; alkoholizmu lub 
narkomanii; zdarzenia losowego i sytu-
acji kryzysowej; klęski żywiołowej lub 
ekologicznej).

Wniosek wraz z niezbędnymi do-
kumentami należy składać w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Dobrzyniewie Dużym. Informacje 
dodatkowe można uzyskać pod nr. tele-
fonu 85 663 32 56 lub pisząc na e-mail: 
gops@dobrzyniewo.pl. 

Agata Krupska 
kierownik GOPS

co w samorządzie?

Od września 2019 r. ruszyła wzo-
rem lat ubiegłych  pomoc mająca na 
celu zapewnienie gorącego posiłku oso-
bom znajdującym się w trudnej sytuacji 
w ramach programu „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019-2023.

Posiłek przysługuje osobie, która 
własnym staraniem nie może go sobie 
zapewnić. Jego przyznanie w ramach 
programu warunkowane jest spełnie-
niem kryterium dochodowego, które 
dla osoby samotnie gospodarującej 
wynosi 1051,50 zł, a na osobę w rodzi-
nie – 792 zł) oraz okolicznościami,  
o których mowa w art. 7 Ustawy o po-
mocy społecznej (tj. ubóstwa; sieroc-
twa; bezdomności; bezrobocia; niepeł-
nosprawności; długotrwałej lub ciężkiej 
choroby; przemocy w rodzinie; potrze-
by ochrony ofiar handlu ludźmi; po-
trzeby ochrony macierzyństwa lub wie-
lodzietności; bezradności w sprawach 

Gmina Dobrzyniewo Duże wykonała 
pięć siłowni zewnętrznych w miejsco-
wościach: Kopisk, Chraboły, Kulików-
ka, Obrubniki i Jaworówka. 

Całkowita wartość inwestycji wy-
niosła 184 500 zł, w tym uzyskane dofi-
nansowanie w kwocie 89 900 zł, pocho-

Osoby w trudnej sytuacji materialnej i życiowej mogą ubiegać się  
o przyznanie im darmowych posiłków.

Nikt nie będzie głodny

dzące ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Programu 
Rozwoju Małej Infrastruktury Sporto-
wo-Rekreacyjnej o Charakterze Wie-
lopokoleniowym – Otwarte Strefy Ak-
tywności (OSA) Edycja 2019.            Red.

Pięć siłowni

Dzieci cieszą się z nowej siłowni pod chmurką w Obrubnikach
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co w samorządzie?

W niedzielę, 7 października,  
Ochotnicza Straż Pożarna w Koziń-
cach otrzymała nowy średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy. W uroczysto-
ści wzięli udział: Wojciech Cybulski 
– wójt Gminy Dobrzyniewo Duże, Ja-
rosław Zieliński – wiceminister spraw 
wewnętrznych i sdministracji, Maciej 
Borzyszkowski - prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, 
nadbrygadier Jarosław Wendt – pod-
laski komendant wojewódzki PSP, 
starszy brygadier Robert Wierzbowski 
– komendant miejski PSP w Białym-

stoku, młodszy brygadier Dariusz Koc 
– zastępca Komendanta Miejskiego PSP  
w Białymstoku, radni wszystkich szcze-
bli samorządu, sołtysi i strażacy ochot-
nicy z terenu gminy oraz mieszkańcy 
wsi Kozińce.

Samochód poświęcił ks. proboszcz 
Krzysztof Kowalewski – kapelan gmin-
ny OSP. Kluczyki do samochodu z rąk 
znakomitych gości odebrali Jacek Na-
umnik – naczelnik i Paweł Ciołko – kie-
rowca OSP w Kozińcach.

Całkowita wartość samochodu 
wynosi 846 240 zł, w tym ze środków 
Gminy Dobrzyniewo Duże wyasygno-
wano kwotę 386 240 zł oraz pozyskano 
dofinansowanie w ramach porozumie-
nia ministrów spraw wewnętrznych 
oraz środowiska z dnia 30 paździer-
nika 2015 r. w sprawie współdziałania 
w zakresie zwalczania zagrożeń dla 
środowiska w następujących kwotach:  
380 000 zł – Narodowy/Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, 80 000 zł – środki ubez-
pieczeniowe.

Krzysztof Bagiński

Nowy samochód strażacki w Kozińcach
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PYTANIE DO WÓJTA

Co z oświetleniem ul. Klubowej w Dobrzyniewie Dużym? Kiedy skończy 
się przebudowa drogi w Ogrodnikach? 

Mieszkańcy pytają, wójt odpowiada
PYTANIE DO WÓJTA:

My, mieszkańcy, mamy już serdecznie dość utrudnień w ruchu z powodu prze-
budowy drogi przy ul. Rolnej oraz w Ogrodnikach. Wiemy, że trzeba się uzbroić  
w cierpliwość, ale nie możemy notorycznie spóźniać się do pracy! Bilety miesięcz-
ne są z pewnością najdroższe w województwie, a np. możliwości dojazdu do pracy 
w soboty są prawie żadne. 

Obserwowaliśmy tempo i zaangażowanie pracowników robót drogowych. Po-
zostawiało wiele do życzenia. Latem o godz. 17.00 nie było na terenie budowy „ży-
wej duszy”, choć przez szereg godzin było jeszcze jasno. Teraz „wchodzimy” w słoty 
jesienne i zapewne roboty będą postępowały jeszcze wolniej. 

Czy Pan, jako Wójt, mógłby wstawić się za mieszkańcami i wystosować pismo 
w sprawie przyspieszenia robót drogowych do Podlaskiego Zarządu Dróg (czy nikt 
nie pomyślał o zatrudnieniu drugiej, dodatkowej ekipy?). Jaki jest orientacyjny czas 
zakończenia robót?

W imieniu mieszkańców Elżbieta i Joanna

WÓJT ODPOWIADA:
Duże nagromadzenie inwestycji realizowanych w bieżącym roku na drogach 

prowadzących do Białegostoku (ul. Produkcyjna w Białymstoku, drogi prowadzące 
przez Ogrodniki i Dobrzyniewo Kościelne, węzeł Porosły) są znacznym utrudnie-
niem dla mieszkańców naszej gminy. Jest to szczególnie uciążliwe w godzinach ran-
nych, w czasie drogi do pracy oraz powrotów w godzinach popołudniowych.

Ukończenie przebudowy ulicy Produkcyjnej, będącej inwestycją Miasta Bia-
łystok, planowane jest do 16 grudnia 2019 r. Niestety, na dzisiaj Zarząd Dróg Miej-
skich nie może zadeklarować wcześniejszego terminu zakończenia robót. 

Inwestorem przebudowy drogi powiatowej we wsiach Ogrodniki i Dobrzynie-
wo Kościelne jest Gmina Dobrzyniewo Duże. Zakończenie tej inwestycji planowane 
jest do 31 października 2019 r. Za organizację robót odpowiadają wykonawcy, którzy 
związani są wynikającym z umowy terminem zakończenia inwestycji. Podczas pro-
wadzonych robót czasowo ruch na tej drodze był zamykany. Było to spowodowane 
przyjętą technologią wykonania nawierzchni asfaltowej, jednocześnie na całej sze-
rokości drogi. Obecnie nawierzchnia nie będzie już kładziona w tej technologii. 
Zostało przewrócone kursowanie komunikacji autobusowej w soboty. Przepraszam 
za zaistniałe utrudnienia.

Zakończenie budowy węzła Porosły planowane jest dopiero w połowie przy-
szłego roku.

Pocieszające jest to, że po zakończeniu wymienionych inwestycji komunikacja 
samochodowa z Białymstokiem ulegnie znacznej poprawie.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
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TEMAT NA DZIŚ

Ta inwestycja elektryzuje gminę Dobrzyniewo — nikt nie chce, by nowa 
linia kolejowa lub przeładownia znajdowały się obok jego domu. Miesz-
kańcy emocjom dali upust podczas konsultacji w Pogorzałkach.

Tory niezgody
W czerwcu została zawarta umowa na wykonanie studium wykonalności dla 

zadania „Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku” w ramach przebudowy ko-
lejnych odcinków trasy Rail Baltica.

Kilkaset osób uczestniczyło w konsultacjach społecznych dotyczących prze-
biegu obwodnicy. Nie zgadzają się z proponowanymi przez PKP PLK wariantami 
tej linii.

Wiele emocji wzbudza sprawa budowy północnej obwodnicy Białegostoku. 
Ma to być nowa, dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa, umożliwiająca po-
łączenie linii nr 6 i 38 w rejonie stacji Białystok, bez konieczności zmiany czoła, 
umożliwiającej przejazd pociągów pasażerskich (przewóz osób z prędkością mak-
symalną 200 km/h) przez stację Białystok z kierunku Warszawa w kierunku na Ełk, 
Suwałki, Trakiszki do granicy państwa. O tym, że sprawa dotyczy  również, a może 
przede wszystkim, przejazdów pociągów towarowych, mówi się mniej albo wcale. 

23 września odbyły się konsultacje społeczne w Pogorzałkach, na których 
PKP zaproponowało cztery warianty linii przebiegające przez gminę Dobrzyniewo 
Duże. Wszystkie zostały definitywnie odrzucone. Nikt nie chce, aby trasa kolejowa 
lub przeładownia znajdowały się obok jego domu. Istnieje możliwość, że niektóre 
obiekty czy siedliska zostaną wyburzone. 

Mieszkańcy nowych osiedli przenieśli się na wieś, aby mieć wreszcie spokój  
i psychiczny komfort, niektórzy zaciągnęli kredyty na budowę domów, innym wła-
śnie zatwierdzono projekty budowy, jeszcze inni są w trakcie remontów posesji. 
Decyzja o budowie kolei może zrujnować  im życie. Z pewnością zostało zachwiane 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Całe środowisko lokalne jest wzburzone, na facebooku powstała grupa  
NIE! DLA BUDOWY OBWODNICY BIAŁEGOSTOKU.

Nowy projekt ma pojawić się jeszcze w tym roku. Miejmy nadzieję, że będzie 
to bardziej przemyślana propozycja. Opinia społeczna w przypadku tak poważnej 
i uciążliwej dla mieszkańców inwestycji jest bardzo ważna. Pomoc obiecali przed-
stawiciele partii rządzącej. W niedalekiej przyszłości odbędą się kolejne spotkania 
w tej sprawie. 

Joanna Żarniewska

PYTANIE DO WÓJTA:
Czy ul. Klubowa w Dobrzyniewie Dużym będzie oświetlona?

Anna
WÓJT ODPOWIADA:
W chwili obecnej wykonanie oświetlenia ul. Klubowej w Dobrzyniewie Dużym 
nie jest planowane. Sprawa zostanie rozważona podczas planowania budżetu na 
przyszły rok.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże 
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LUDZIE GMINY

śluby, odwiedziny chorych…), wieczor-
na msza święta, czas wolny.

Jacy są w opinii księdza parafianie?
Moim zdaniem parafianie są po-

bożni, religijni, ze zdrowymi trady-
cjami. Obchody 500-lecia parafii były 
dowodem na to, że mieszkańcy są ze 
sobą powiązani nie tylko rodzinnie, ko-
leżeńsko, sąsiedzko, ale również łączy 
ich wiara.

Doceniam umiejętności chóru ko-
ścielnego, profesjonalizm i fachowość 
jego kierownictwa.

Na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje 
jeszcze rada parafialna, trzeba się naj-
pierw wzajemnie poznać i dopiero tę 
radę utworzyć.

Jakie zmiany chciałby ksiądz wpro-
wadzić, jakie są księdza plany na 
przyszłość?

Minęły 3 miesiące od chwili, kiedy 
ksiądz przybył do parafii w Dobrzy-
niewie Dużym. Jakie były pierwsze 
wrażenia po przyjeździe?

Wrażenia były pozytywne. Pięk-
na, zabytkowa świątynia, położenie, 
krajobraz zwracają uwagę każdego, kto 
odwiedza parafię. Miejsce to było mi 
znane wcześniej z uwagi na pracę dusz-
pasterską w pobliskiej Choroszczy.
 

Czy nie miał ksiądz większych pro-
blemów z aklimatyzacją?

Nie miałem żadnych problemów  
z aklimatyzacją. Zwłaszcza, że panuje 
tu cisza, spokój, atutem są piękne kra-
jobrazy i zdrowe powietrze.

Jak bardzo różni się parafia wiejska 
od miejskiej?

W parafii miejskiej praca jest bar-
dziej anonimowa. Duże osiedla, bloki, 
ilość mieszkańców  nie ułatwia pozna-
nia parafian. W parafii wiejskiej jest to 
prostsze. Według mnie parafia wiejska 
ma swój urok. Spotkałem tu wielu ludzi 
oddanych Kościołowi.

Czy zna się ksiądz ze swoim po-
przednikiem – ks. Kolnierem?

Tak, wszyscy się znamy w diecezji, 
rozmawiam od czasu do czasu z ks. Je-
rzym na temat parafii i spraw duszpa-
sterskich.

Jak wygląda życie na parafii?
Każdy dzień rozpoczyna się posłu-

gą duszpasterską w kościele (msze świę-
te, nabożeństwa). Później są wspólne 
posiłki księży,  dyżury w kancelarii, po-
sługa wedle potrzeb parafian (pogrzeby, 

„W parafii miejskiej praca jest bardziej 
anonimowa”
Wywiad z nowym proboszczem parafii Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym ks. Leonem Grygorczykiem.        

„W zasadzie nie chciałbym na razie wprowadzać 
żadnych zmian” – mówi ks. Grygorczyk. Chce 
tylko pozbyć się współlokatorek. Jakich? Odpo-
wiedź w naszym wywiadzie.
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Nie jestem nastawiony na żadną 
„rewolucję”. W zasadzie nie chciałbym 
na razie wprowadzać żadnych zmian. 

Co do życia religijnego – jestem za 
podtrzymywaniem lokalnych zwycza-
jów, tradycji. Co do życia gospodarczego 
– moim zadaniem jest troska o kościół, 
otoczenie świątyni. W obecnym czasie 
trwają prace konserwatorskie, toczy się 
przebudowa drogi, zostaną wykonane 
nowe wjazdy na parking. 

Drobną zmianą, którą chciałbym 
niezwłocznie wprowadzić, jest pozbycie 
się współlokatorek – myszy w budynku 
plebanii! 

Czy mógłby ksiądz powiedzieć w 
skrócie, skąd ksiądz pochodzi i ja-
kie ksiądz ma wspomnienia z dzie-
ciństwa?

Pochodzę z parafii rodzinnej Kali-
nówka Kościelna. Tam spędziłem swoje 
dzieciństwo, szkołę podstawową, śred-
nią (dojeżdżałem do LO w Mońkach). 
Byłem mocno związany z domem. 
Rodzice prowadzili wiejskie gospo-
darstwo. Posiadałem liczne rodzeń-
stwo – urodziłem się jako najmłodsze, 
siódme dziecko swoich rodziców. We 
wspomnieniach widzę rzekę, młyn, 
most, drewniany kościół… Do dziś od-
wiedzam tamte strony, rodzinę, bywam 
na cmentarzu.

Kiedy ksiądz podjął decyzję, że dro-
ga kapłańska to droga, którą trzeba 
pójść?

Dość wcześnie podjąłem tę decy-
zję – już w latach szkoły podstawowej. 
Mieszkałem wtedy w odległości 4 km 
od kościoła, byłem gorliwym ministran-
tem, miejscowi księża byli dla mnie 
wzorami do naśladowania. Utwierdza-
łem się w mojej decyzji w latach szkoły 
średniej i nawet służba wojskowa nie 
zmieniła mojego postanowienia. 

Czy nie miał ksiądz wątpliwości, że 
to był dobry wybór?

Nie, raczej nie.

Jakie ksiądz ma hobby, jak się ksiądz 
relaksuje?

Kiedyś interesowałem się motory-
zacją, miałem nawet motocykl. Dzisiaj, 
z uwagi na to, że chodzenie jest skutecz-
ną formą dbania o zdrowie, spaceruję.

Lubię czytać dobrą, wartościową 
prasę – pisma religijne i świeckie.

Czy ma ksiądz swoje życiowe motto, 
jakąś myśl przewodnią?

Tak, często do niej wracam. Jest 
to fragment Listu św. Pawła, umiesz-
czony na moim obrazku prymicyjnym: 
„Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia”...

Rozmawiała 

Joanna Żarniewska

Piękna przyroda, zabytkowa świątynia – to atuty 
pracy w Dobrzyniewie – uważa duszpasterz.
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Śladami historii

33 rodziny, 144 osoby, cała wieś. Ludność trafiła na Syberię, a jej doby-
tek spalono. To odwet za udział w niepodległościowym zrywie. 

Pacyfikacja powstańczej Jaworówki
W Choroszczy i okolicach konspiracją antyrosyjską i przygotowaniami do po-

wstania styczniowego 1863 r. kierował Ksawery Markowski, herbu Szeliga. Posia-
dał on majątek w Uroczysku Dzikie z dworem zbudowanym tuż nad Supraślą. Po 
drugiej stronie rzeki znajduje się wieś Jaworówka. Po wybuchu powstania Ksawery 
Markowski z bratem Janem oraz kilkunastoma mieszkańcami Jaworówki prawdo-
podobnie wziął udział 24 stycznia 1863 r. w ataku na Tykocin. Dzień później oddział 
powstańczy bezskutecznie uderzył na Mężenin. W drugiej połowie marca Markow-
ski wraz ze swoimi ludźmi przyłączył się do partii płk. Konstantego Ramotowskie-
go „Wawra”, który odbywał przemarsz z okolic Ostrołęki do Białaszewa w powiecie 
augustowskim. Stąd po odparciu Rosjan powstańcy cofnęli się do Osowca, a na-
stępnie na lewy brzeg Biebrzy do wsi Downary. Dwa dni później pod Mikicinem 
oddział Markowskiego starł się z kozakami. Grupa Markowskiego jeszcze w kwiet-
niu poprzez Puszczę Knyszyńską powróciła w rejon Dzikich i Jaworówki. Plano-
wano prowadzenie na tym terenie dywersji wobec Rosjan. Ksawery Markowski 
zgodnie z dyspozycjami Rządu Narodowego zaczął blokować dostawy żywności do 
Białegostoku i Choroszczy. 

W drugiej połowie kwietnia 1863 r. w dworze Markowskiego zjawiło się dwóch 
żołnierzy rosyjskich. Markowski, podejrzewając ich o prowadzenie działań zwia-
dowczych, wysłał gońca do leżącej za rzeką Supraśl Jaworówki z prośbą o przybycie 
posiłków. Z chwilą pojawienia się wsparcia z Jaworówki żołnierze zostali powie-
szeni. Wskutek denuncjacji, Ksawery Markowski został aresztowany i oskarżo-
ny o udział w powieszeniu żołnierzy. Za udział w powstaniu został rozstrzelany 
w Choroszczy 26 października 1963 r.

Do śledzenia Ksawerego Markowskiego i mieszkańców szlacheckiej osa-
dy Jaworówka wykorzystywali Rosjanie rodzinę karczmarzy Senderackich. 
W końcu lat 40. XIX w. w Dobrzyniewie Dużym (wtedy Starym) osiedlił się Ja-
centy Senderacki. W 1863 r. w zachodniej części Jaworówki założyli karczmę dwaj 
synowie Jacentego Senderackiego: 37-letni Karol i 23-letni Jan. Tłumaczyli sąsia-
dom, że stąd łatwiej im szmuglować przez Narew do Królestwa Polskiego tań-
szą rosyjską wódkę. W istocie zaś chodziło o inwigilację tamtejszej szlachty. Ka-
rol i Jan Senderaccy zostali za swoją działalność powieszeni przez powstańców. 
Likwidacja Senderackich w Jaworówce wprowadziła białostocką żandarmerię  
we wściekłość. 

Nad Jaworówką gromadziły się coraz ciemniejsze chmury. W czerwcu 1863 r. 
spłonęła w niedalekich Fastach drewniana cerkiew pamiętająca nieodległe unic-
kie czasy. Władze uznały, że odium zła zalewające okolicę pochodzi z Jaworówki. 
W świadomości mieszkańców funkcjonuje do dzisiaj pogląd, że tuż przed tragedią 
we wsi pojawił się oddział rosyjskiego wojska celem rekwizycji żywności. Ludzie 
zaczęli głośno protestować. Mogło wówczas dochodzić do jawnego oporu. Na wieść 
o tych wszystkich faktach naczelnik Kraju Północno-Zachodniego Murowiow 
17 sierpnia 1863 r. przesłał do dowódcy garnizonu w Białymstoku płk. Mikołaja Zo-
ege von Manteufla depeszę następującej treści: „po otrzymaniu niniejszego wieś 
Jaworówkę o 12 wiorst od Białegostoku spalić i miejsce gdzie stała zaorać, a miesz-
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kańców odstawić do Białegostoku, aż do dalszego o nich rozporządzenia”. Z tą samą 
datą grodzieński gubernator gen. Iwan Skworcow wystosował pismo do naczel-
nika wojennego Powiatu Białostockiego (tegoż Manteufla). Pisał w nim m.in., że 
„mieszkańcy osady Jaworówka (szlachta) kilka razy dawali powód do podejrzenia, 
że tworzą spośród siebie szajki, które korzystając z miejsca położenia – na wyspach 
rzek Narew i Supraśl – mają bazę dla szajki i na przeciwnym brzegu trzymają łódki 
i na koniec jest potwierdzeniem udziału w buncie tej szlachty, że z mieszkańców 
Jaworówki wyeliminowani są wszyscy, którzy im się sprzeciwiają. Dwoje współ-
mieszkańców bracia Senderaccy, którzy jak słychać zostali powieszeni przez bun-
towników (...) Polecam Wam: w obecności szlachty osady Jaworówka i możliwie 
dużej ilości okolicznych chłopów, dworzan i szlachty, a także w obecności oddziału 
wojska starannie przejrzeć wszystkie domy tej ludności czy nie pozostał kto z ro-
dziny, a także wynieść wszystkie sprzęty i wyprowadzić zwierzęta należące do lud-
ności, przeczytać im moją decyzję i spalić całą okolicę Jaworówki, potem zniszczyć 
wszystkie ślady zamieszkałej osady, oddać grunty sąsiedniej wspólnocie chłopskiej, 
mieszkańców Jaworówki po dokonaniu spisu według rodzin, zatrzymać pod aresz-
tem do specjalnego mojego rozporządzenia, listę przedłożyć dla mnie razem z pie-
niędzmi uzyskanymi ze sprzedaży rzeczy.” Gdyby zachodziło podejrzenie, że ktoś 
z mieszkańców Jaworówki zdołał się ukryć nieopodal należało zorganizować obła-
wę złożoną z chłopów i schwytać ich.

Manteufel ruszył z Białegostoku w nocy 17/18 sierpnia 1863 r. prowadząc ze sobą  
3 roty 10 Nowoingermanlandzkiego Pułku Piechoty i 200 kozaków. O świcie  
18 sierpnia wojsko otoczyło wieś liczącą 43 dymy. Pacyfikację wsi przeprowadzo-
no zgodnie z otrzymanymi rozkazami. Istnieją także przekazy, że Rosjanie w akcie 
zemsty powiesili 7 młodzieńców oraz że wojsko zbudowało za wsią na uroczysku 
Biała Góra szopę, w której przesłuchiwano podejrzanych, a następnie najbardziej 
krnąbrnych spalono żywcem. 

Mieszkańcy Jaworówki byli jakiś czas trzymani pod gołym niebem w Białym-
stoku, a potem wyekspediowano ich aż do Turkiestanu. Łącznie zesłano 33 rodziny 
liczące 144 osoby. Według kościelnego spisu ludności ze stycznia 1863 r. Jaworów-
kę zamieszkiwało 18 rodów. Najwięcej było Jaworowskich (117 osób) i Bagińskich  
(11 osób). Oprócz nich wieś zamieszkiwali Antonowiczowie, Brosiowie, Chwejo-
bajnowie, Chrabołowscy, Dziekońscy, Jabłońscy, Jeruiccy, Kuleszowie, Lenczewscy, 
Sinolscy, Wojnowie i Wnorowscy. Na zesłaniu, nad Jenisejem założyli wieś, którą 
nazwali Jaworówka. Nie byli nigdy objęci carską amnestią. Nie mieli zatem prawa 
powrotu w rodzinne strony. Przez wiele lat poddani byli ścisłemu nadzorowi poli-
cji. Dopiero w 1921 r. do niepodległej Polski wróciły 3 rodziny. Jako że nie miały tu 
niczego, władze zapewniły im pracę na kolei w Warszawie.

Na pogorzelisko po Jaworówce władze carskie sprowadziły osiedleńców z gu-
berni pskowskiej. Chłopi z okolicznych wsi metodą szarwarków wybudowali dla 
nich domy i obejścia na rosyjską modłę. Używano do tego drzewa z lasów rządo-
wych. Jednakże przybysze byli kiepskimi rolnikami. Już po kilku latach pod byle 
pretekstem opuszczali to miejsce. Ostatnia chałupa, jaką dla nich zbudowano, zo-
stała rozebrana w 1935 r.

Krzysztof Bagiński
/Opracowano na podstawie tekstu Henryka Zdanowicza pt. „Represje rosyjskie wobec ludności Choroszczy 
i okolic w latach 1863-1865” dostępnego na www.pamiec.org.pl. Warto dodać, że autor w kilku miejscach 
powołuje się na Kronikę Jakuba Antoniuka./

Śladami historii
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Rocznica pacyfikacji wsi Jaworówka
Przypadająca w bieżącym roku 

156. już rocznica tragicznych wyda-
rzeń w Jaworówce jest okazją do hi-
storycznej refleksji nad bolesnymi 
doświadczeniami i ogromem nie-
szczęść, jakich doznali mieszkańcy 
tej miejscowości w 1863 r. 

Mieszkańcy wsi Jaworów-
ka, władze gminy, historycy oraz 
lokalni patrioci od lat starają się 
propagować wiedzę o dziejach tej 

miejscowości. W bieżącym roku staraniem sołtys Gertrudy Łupińskiej, przy wspar-
ciu mieszkańców wsi i Gminy Dobrzyniewo Duże oraz pomocy finansowej IPN,  
otoczenie pomnika zostało odnowione. 

Uroczystości w Jaworówce rozpoczęły się mszą świętą przy pamiątkowym 
obelisku, którą koncelebrowali wikariusze z parafii pw. Zwiastowania NMP  
w Dobrzyniewie Kościelnym ks. Karol Cimoch oraz ks. Krzysztof Rogożyński. 

W uroczystościach rocznicowych wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gmi-
ny Dobrzyniewo Duże — przewodniczący rady gminy Krzysztof Pogorzelski, se-
kretarz gminy Krzysztof Bagiński oraz radni i sołtysi gminy Dobrzyniewo Duże. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się także Ewa Rzemieniecka — dyrektor ZSP  
w Dobrzyniewie Dużym oraz Barbara Chmielewska — dyrektor SP w Obrubni-
kach. Na zaproszenie odpowiedzieli także licznie przybyli goście: dr Tadeusz 
Borowski-Beszta — prezes Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Ho-
spicjum”, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Monika 
Baczar oraz członkowie Związku Sybiraków Oddział w Białymstoku z wicepreze-
sem Józefem Panasiukiem. Udział pocztów sztandarowych Związku Sybiraków, 
NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych oraz Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Dobrzyniewie Dużym podkreślił uroczysty charakter wydarzenia. Ogrom-
nie cieszy fakt, że tradycyjnie już w uroczystych obchodach rocznicowych udział 
wzięli przedstawiciele młodzieży — 47. Drużyny Harcerskiej „Złote Orły” z ZSP  

w Nowym Aleksandrowie, Druży-
ny Harcerskiej działającej przy ZSP  
w Fastach oraz Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej z Dobrzyniewa 
Dużego. Oprawę mszy świętej 
przygotowała schola z parafii pw. 
Zwiastowania NMP w Dobrzynie-
wie Kościelnym. 

Joanna Sobieska
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Po raz kolejny Gminne Centrum 
Kultury w Dobrzyniewie Dużym było 
organizatorem półkolonii „Bezpieczne 
wakacje”. W tym roku 36 dzieci wzięło 
udział w bogatym programie kultural-
no-rekreacyjnym, którego celem było 
wdrażanie zasad bezpieczeństwa w róż-
nych sytuacjach, poszerzanie wiado-
mości o otaczającym świecie, a także 
rozwijanie umiejętności plastycznych, 
rękodzielniczych, muzycznych, sporto-
wych i interpersonalnych.

Półkolonie obfitowały w spotkania 
i dyskusje, m.in. z przedstawicielem 
posterunku policji w Łapach oraz pra-
cownikami Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej, którzy omówili zasa-
dy ekologicznego korzystania z wody, 
a także przeprowadzili ciekawe do-
świadczenia. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczył wyjazd do Muzeum Kultury 
Ludowej w Wasilkowie, podczas które-
go zorganizowano zajęcia pn. „Zabawy 
naszych dziadków”, warsztaty wyko-
nywania latawców oraz zwiedzanie za-
bytków z przewodnikiem. Ostatniego 
dnia akcji uczestnicy wyjechali do Au-
gustowa, gdzie największą z atrakcji był 
rejs statkiem. Pięciodniowe półkolonie 
zakończyły się spacerem po augustow-
skim rynku i skosztowaniem pysznych, 
lokalnych lodów.

Kamil Wróblewski

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE

Ukraińscy goście
28 lipca odbył się koncert w ramach 

Podlaskiej Oktawy Kultur. Wydarzenie 
to organizowane kolejny rok w naszej 
gminie jest zaszczytem, a zarazem wiel-
ką odpowiedzialnością, bowiem gościli-
śmy ukraiński zespół Kralytsia. Zespół  
założony został w roku 1991 na Wydzia-
le Sztuki Muzycznej Narodowego Uni-
wersytetu Kultury i Sztuki przez Ivana 
Sinelnikova. Artyści wykonywali trady-
cyjne pieśni oraz tańce, które co chwilę 
zachwycały zgromadzoną w Wiejskim 
Domu Kultury w Pogorzałkach pu-
bliczność. Występy cieszyły nie tylko 
ucho, ale również oko, a to za sprawą 
pięknych, różnobarwnych strojów czy 
oryginalnych instrumentów ludowych. 
Koncert zakończył się owacją na stoją-
co, po czym zespół został zaproszony 
na wspólną, integracyjną kolację.

Kamil Wróblewski

Akcja „Bezpieczne wakacje”
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Okres wakacyjny to czas, kiedy 
odbywają się największe i najciekaw-
sze imprezy GCK. W tym roku nie było 
inaczej. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców gminy Dobrzy-
niewo Duże zorganizowano ponownie 
imprezę pn. „Kuźnia talentów” połą-
czoną z długo wyczekiwanym II Mini 
Turniejem Wsi w Bohdanie. Wydarze-
nie rozpoczęło wystąpienie dyrekto-
ra GCK, podczas którego przywitano 
licznie przybyłych gości oraz wręczono 

„Kuźnia talentów” w Bohdanie

podziękowania sponsorom zaangażo-
wanym w organizację wydarzenia. Jak 
sama nazwa wskazuje tegoroczna im-
preza była prawdziwą „kuźnią” talen-
tów. Mieszkańcy podziwiali występy 
muzyczne, taneczne, gimnastyczne, 
literackie, a także umiejętności sztuk 
walki. Lokalne talenty przewijały się 
przez scenę w Bohdanie, co chwilę za-
skakując zgromadzoną na łące publicz-
ność. Jednak najciekawszym, a zarazem 
najzabawniejszym punktem spotkania, 
był II Mini Turniej Wsi, podczas które-
go do rywalizacji stanęło 9 drużyn z na-
stępujących sołectw: Pogorzałki, Gniła, 
Dobrzyniewo Duże, Bohdan, Letniki, 
Podleńce, Chraboły, Obrubniki i Jawo-
rówka. Przedstawiciele każdej wsi mieli 
możliwość sprawdzenia swoich umie-
jętności w konkurencjach takich jak: 
kopacz, dojenie krowy, narty na tra-
wie, sumo czy spacerze w alkogoglach. 
Zadania przeprowadzone zostały pod 
czujnym okiem jury, które po wszyst-
kich zmaganiach wyłoniło zwycięzców: 
I miejsce — Pogorzałki, II miejsce — Ja-
worówka, III miejsce — Dobrzyniewo 
Duże. W przerwie zmagań konkurso-
wych uczestnicy turnieju i zgromadzo-
na publiczność wysłuchała koncertu  
w wykonaniu zespołu „Cygańskie ser-
ca”. Wszystkim uczestnikom II Mini 
Turnieju Wsi dziękujemy i składamy 
wielkie gratulacje!

Kamil Wróblewski
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Dożynki Gminne 2019
    

18 sierpnia w Gniłej odbyły się 
dożynki gminy Dobrzyniewo Duże. 
Święto plonów tradycyjnie rozpoczęto 
uroczystą mszą świętą — tym razem 
w kościele parafialnym w Pogorzał-
kach. O oprawę liturgii zadbały grupy 
wieńcowe oraz chór parafialny, którym 
opiekuje się Tadeusz Sitko. Dalsza część 
uroczystości odbyła się na terenie bo-
iska przy świetlicy w Gniłej, gdzie grupy 
wieńcowe wraz z zespołem Narwianie 
pod kierownictwem Piotra Gołowczyca 
z pieśnią na ustach poprowadziły koro-
wód dożynkowy.

Część oficjalna obfitowała w licz-
ne przemówienia m.in. wójta gminy 
Wojciecha Cybulskiego, dyrektor GCK 
Joanny Sobieskiej, samorządowców i 
parlamentarzystów (Romana Czepego, 
Jana Dobrzyńskiego, Bogusława Dęb-
skiego, Mieczysława Baszki oraz Dariu-
sza Piontkowskiego), którzy podkreśla-
li istotę najważniejszego z czynników 
rozwoju tych terenów — rolnictwa.

Na scenie wystąpiły zespoły folklo-
rystyczne Narwianie i Dobrzyniacy, któ-
rych prezentacje podkreśliły tradycyjny 
charakter święta. Zainteresowaniem 
cieszył się program przygotowany przez 
uczniów placówek oświatowych z terenu 
gminy oraz inscenizacja „Rzepki” Julia-

na Tuwima w wykonaniu członkiń KGW  
w Gniłej, która przysporzyła wiele rado-
ści i uśmiechu.

Dzieciom i młodzieży zorganizo-
wano dmuchane atrakcje, trampoliny 
oraz stoiska z pamiątkami i słodyczami. 
Na scenie zaprezentowali się artyści: 
kabaret Trzecia Strona Medalu, Kapela 
Jankiela, Stary Port, Imperium, Dobryje 
Grajki, Maxx Dance, Forti oraz DJ Lule-
wicz. Całą imprezę do późnych godzin 
nocnych poprowadził jak co roku nieza-
wodny Krzysztof Giro.

Kamil Wróblewski
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Nie daliśmy się smutkowi! — poże-
gnaliśmy wakacje radośnie i w wielkim 
stylu. Bogaty program wydarzenia przy-
gotowany przez Gminne Centrum Kul-
tury w Dobrzyniewie Dużym oraz prze-
piękna pogoda przyciągnęły do Letnik 
wielu mieszkańców gminy z całymi ro-
dzinami. Na festynie pojawiła się wio-
ska indiańska, która przeniosła nas do 
czasów Dzikiego Zachodu. Można było 
poczuć jego klimat uczestnicząc w in-
diańskich grach i zabawach: strzelaniu 
z łuku, malowaniu twarzy czy płukaniu 
złota. Prawdziwym hitem niedzielnego 
popołudnia okazali się być milusińscy 
podopieczni naszych Indian — dwie 
przeurocze alpaki, które spisały się na 
medal. Najmłodszych uczestników na-
szej zabawy Teatr CoNieco zaprosił do 
uczestnictwa w spektaklu pt. „Psotna 
Anka Jagodzianka”. Dzieci z widowni 
z pełnym profesjonalizmem wcieliły się 
w role dam i rycerzy. Na nieco starsze 
dzieci i młodzież czekał pokaz fizycz-
no-chemiczny z ciekłym azotem, który 
pozwolił przybliżyć magię i tajemnice 
niskich temperatur. Prawdziwe sza-
leństwo ogarnęło za to uczestników 
zabawy na dmuchańcu i eurobungee. 

Oświata, kultura, wychowanie

Tradycyjnie już pod czujnym okiem in-
struktorów GCK powstawały efektow-
ne wyroby rękodzielnicze — biżuteria 
koralikowa. Na osoby zainteresowane 
codzienną pracą strażaka czekał pokaz 
wozu i sprzętu strażackiego przygoto-
wany przez jednostkę OSP w Letnikach. 
Amatorzy zgadywanek brali udział 
w licznych konkursach, grach i zaba-
wach, a ich uczestnictwo nagradzane 
było słodkimi upominkami i drobnymi 
nagrodami. Koło Gospodyń Wiejskich 
z Letnik przygotowało dla smakoszy 
degustacje chleba ze smalcem, babki 
ziemniaczanej, domowych pasztetów, 
kiełbasek z grilla, a także ogromnego 
asortymentu ciast. 

Joanna Sobieska

Pożegnanie wakacji w Letnikach
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GCK 
w nowej 
odsłonie

Nowy sezon kultural-
ny, nowe pomysły, nowa 
odsłona! Zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą 
Gminnego Centrum Kul-
tury w Dobrzyniewie Du-
żym na sezon 2019/2020. 
Tym razem kalendarz kul-
turalny obfituje w wyda-
rzenia dedykowane miesz-
kańcom gminy w każdym 
wieku. Bogata oferta to nie 
tylko stałe zajęcia klubo-
we, ale również wydarze-
nia okazyjne. 

W najbliższym czasie zapraszamy na:
n Koncert „Hymny Światowych Dni Młodzieży” w wykonaniu chóru „Centrum 
Myśli Jana Pawła II”, solistów i zespołu instrumentalnego pod batutą Jana Krutula 
z okazji Dni Papieskich — 20 października w kościele NMP Nieustającej Pomocy  
w Kozińcach po mszy św. o godzinie 10:30;

n Koncert poetycki w wykonaniu Marka Jarosza w ramach cyklu imprez  
pn. „Spotkania z muzyką” — 26 października w Gminnym Centrum Kultury  
w Dobrzyniewie Dużym o godzinie 18:00;

n Koncert z okazji Święta Niepodległości — 10 listopada w kościele 
Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym po mszy św. o godzinie 12:00; 

n Operetkę „Baron cygański” Johanna Straussa syna w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej w Białymstoku — 17 stycznia 2020 o godzinie 19:00 (zapisy do  
14 października).

Więcej informacji na plakatach, stronie internetowej www.gckdobrzyniewo.pl 
lub Facebooku Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym.
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W czerwcu Małgorzata Chon-
cer – nauczycielka języka angielskie-
go – uczestniczyła w kursie „Go IWB! 
Interactive Teaching and Learning on 
the Interactive White Board”  w szko-
le Alpha School na Malcie. W trakcie 
szkolenia zdobyła wiedzę na temat 
efektywnego wykorzystania tablic inte-
raktywnych na lekcjach języka angiel-
skiego. Dzięki  programowi Active In-
spire dowiedziała się, jak ułatwić pracę 
nauczyciela, mobilizując jednocześnie 
uczniów do  współpracy, pomagając im 
w zapamiętaniu i zrozumieniu języka. 
Dzięki interaktywnym ćwiczeniom czy  
prezentacjom łatwiej jest wytłumaczyć 
nawet najtrudniejsze zagadnienia. Nie-
oceniona dla nauczyciel jest także moż-
liwość wielokrotnego wykorzystywania 
raz przygotowanych materiałów.

W tym samym czasie pięć innych 
nauczycielek z ZSP w Dobrzyniewie 
Dużym: Anna Laskowska, Ewa Mikuc-
ka, Janina Kozakiewicz, Monika Brzo-
zowska oraz Katarzyna Dominikow-
ska uczestniczyły w kursie językowym 
English language development for te-
achers w San Pawl na Malcie, w ramach 
programu Erasmus plus. 

Kurs był realizowany w wymiarze 
30 godzin tygodniowo. Zajęcia dotyczy-
ły zagadnień związanych z ćwiczeniem 
gramatyki, słownictwa i pisowni w języ-
ku angielskim. Tematyka poszczegól-
nych lekcji skupiała się na budowaniu 
umiejętności skutecznej komunikacji. 
W ramach zajęć rozwijane były po-
szczególne funkcje języka takie jak mó-
wienie, rozumienie ze słuchu, pisanie 
oraz czytanie. Obowiązkowym elemen-
tem lekcji były praca w parach, dyskusje 
czy odgrywanie ról, dawało to wyjątko-
wą szansę na rozwijanie kompetencji 
językowych. Odpowiednio dobrane do 
poziomu uczestniczek zagadnienia po-
zwalały na urozmaicenie zajęć i szybki 

postęp w przyswajaniu języka. Zajęcia 
prowadzone były w 5-osobowej grupie.

Podczas zajęć nauczycielki pozna-
ły również ważniejsze zabytki Malty, jej 
historię i kulturę.

Uczestnictwo w zagranicznym 
kursie dało uczestniczkom również 
możliwość spotkania wielu ciekawych 
osób z różnych państw, co zdecydowa-
nie pogłębiło ich wiedzę dotyczącą kul-
tury, tradycji oraz  religii tych krajów. 

O wyjeździe mówią uczestniczki:
„Wyjazd w ramach projektu Erasmus+ 
dał mi wspaniałą okazję do „odświeże-
nia” wiedzy, wzbogacenia słownictwa, 
poznania tradycji, wymiany doświad-
czeń i nawiązania nowych kontaktów 
międzynarodowych.” – Monika Brzo-
zowska, nauczycielka matematyki.
„Udział w kursie językowym okazał się 
być wspaniałym doświadczeniem i fan-
tastyczną przygodą. W pełni spełnił 
moje oczekiwania.” – Anna Laskowska, 
nauczycielka kształcenia wczesnosz-
kolnego.
„Dzięki uczestnictwu w kursie, znacz-
nie wzrosły moje kompetencje językowe. 
Poznałam wiele ciekawych metod nauki, 
ale przede wszystkim miałam możli-
wość wykorzystania języka angielskie-
go w różnych, codziennych sytuacjach.” 
– Janina Kozakiewicz, nauczycielka 
kształcenia wczesnoszkolnego.

Małgorzata Choncer
Anna Sławińska

Szkolimy się nawet w wakacje
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Nowinka technologiczna 
Od 1 września uczniowie Szko-

ły Podstawowej w Pogorzałkach mogą 
już korzystać z mLegitymacji, czyli le-
gitymacji szkolnej w wersji mobilnej, 
w telefonie komórkowym. Jest ona 
bezpieczna i trudna do podrobienia. 
Umożliwia weryfikację informacji, jakie 
obecnie znajdują się w papierowej.

MLegitymacja to nowoczesne 
i bezpłatne narzędzie, które nie tylko 
ułatwi życie uczniom, ale też rodzicom. 
Trudno będzie ją zostawić w domu, bo 
mało który młody człowiek nie pamięta 
przecież o zabraniu swojego smartfona. 
Co więcej, mLegitymację będzie można 
zainstalować też w telefonie rodzica.

Anna Mikuć

Przerwany marsz
2 września w Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym w Nowym Aleksan-
drowie odbyła się inauguracja roku 
szkolnego 2019/2020. 

Początek września jest również 
smutną datą w historii Polski. Osiem-
dziesiąt lat temu – 1 IX 1939 roku 
– wybuchła II wojna światowa. By 
upamiętnić tę datę, szkoła w Nowym 
Aleksandrowie wzięła udział w akcji 
„Przerwany Marsz”. Na inaugurację 
roku szkolnego zostały zaproszone oso-
by z pokolenia wojennego. Wspólnie  

Listy z Pałacu Buckingham
W ramach działań w programie 

Erasmus+ wpadliśmy na pomysł napi-
sania listu do Buckingham Palace, by 
dzieci uczyły się praktycznego zastoso-
wania języka angielskiego. Uczniowie 
podeszli do zadania bardzo sceptycz-
nie. Nikt nie wierzył, że rodzina królew-
ska odpisze na nasze listy.

Uczniowie klasy VIb pogratulowa-
li książęcej parze narodzin potomka, 
księcia Archiego, a uczniowie VIa wy-
słali życzenia urodzinowe do księcia 
Williama.

Jakież było zdziwienie, kiedy po 
wakacjach w sekretariacie szkoły czeka-
ły na nas dwie koperty z pieczęcią kró-
lewską. Księżna Megan i Książę Harry 
przysłali na adres naszej szkoły foto-
grafię rodzinną oraz podziękowania za 
życzenia i gratulacje, natomiast książę 
William wysłał do nas list z podzięko-
waniami wraz ze swoją fotografią.

Dzieci do dziś nie mogą uwierzyć, 
że dostały odpowiedź oraz życzenia  
z Wielkiej Brytanii. Jesteśmy dumni, że 
rodzina królewska wysłała podziękowa-
nia do tak małej szkoły jak nasza! 

Małgorzata Choncer
Anna Sławińska

z nimi rozpoczęto nowy rok szkolny. 
Była to próba stosownego podzięko-
wania i oddania szacunku całemu po-
koleniu Dzieci Wojny, za ich ofiarność  
i walkę o wolną Polskę. 

Podczas inauguracji zaproszeni 
goście opowiedzieli uczniom o latach 
wojennych i swoich doświadczeniach 
po zakończeniu wojny. Uczniowie z za-
ciekawieniem i w skupieniu wysłucha-
li tych historii. Następnie goście wraz 
z uczniami przekroczyli próg szkoły.  
W ten sposób symbolicznie mogli oni 
dokończyć przerwaną przed osiemdzie-
sięciu laty edukację.
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W skład Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Dobrzyniewie Du-
żym  wchodzi Szkoła Podstawowa 
im. Władysława Broniewskiego oraz 
Przedszkole Samorządowe. Obecnie 
w szkole podstawowej funkcjonuje 14 
oddziałów, a w przedszkolu 5 grup. 
Placówka spełnia warunki, aby tworzyć 
oddziały sportowe (w roku szkolnym 
2019/2020 funkcjonuje 1 klasa sportowa 
— Va). Posiadamy dwa boiska na ze-
wnątrz, salę gimnastyczną, stadion lek-
koatletyczny, rzutnię wielofunkcyjną 
oraz bieżnię 300 m. Zapewniamy rów-
nież naukę w klasach integracyjnych, 
w których pracę nauczyciela przedmio-
tu wspomagają nauczyciele współor-
ganizujący kształcenie na wybranych 
zajęciach edukacyjnych, wynikających 
z potrzeb grupy. W tym roku szkolnym 
mamy 3 klasy integracyjne. Pracownie 
wyposażone są w sprzęt multimedialny, 
projektory, tablice i monitory interak-
tywne. Budynek składa się z 4 prze-
strzennych kondygnacji: na parterze 
znajduje się przedszkole, na pierwszym 
i drugim piętrze uczą się klasy IV-VIII, 
a najwyższe piętro zagospodarowane 
jest przez klasy I-III. Szkoła posiada 
2 pracownie komputerowe, salę do za-
jęć rytmiki, 2 sale do zajęć indywidu-
alnych, źródełko zapewniające stały 
dostęp do wody pitnej, sklepik szkolny. 
Świetlica szkolna pracuje w godzinach 
6.30-17.00. Szkoła, w miarę możliwości, 
proponuje zajęcia pozalekcyjne zgodne 
z zainteresowaniami uczniów.

W roku szkolnym 2018/2019 reali-
zowany był projekt: „Programowanie 
od podstaw — rozwój kompetencji cy-
frowych wśród nauczycieli i uczniów 
klas I-III szkół podstawowych”. Projekt  
zrealizowano dzięki funduszom struk-
turalnym Unii Europejskiej z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-

2020, Działanie 3.2 ,,Innowacyjne roz-
wiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 
W ramach działania nauczyciele edu-
kacji wczesnoszkolnej zostali przeszko-
leni w zakresie nauki programowania. 
Dodatkowo korzystali z niezbędnych 
pomocy dydaktycznych: scenariuszy 
zajęć, tabletów, robotów typu Pho-
ton. Po zakończeniu projektu szkoła 
otrzymała matę edukacyjną o wartości 
2800 zł.

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła 
realizuje Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa na lata 2016-2020. Celem 
projektu jest rozwijanie zainteresowań 
uczniów przez promowanie i wspie-
ranie czytelnictwa wśród dzieci i mło-
dzieży, w tym zakup nowości wydawni-
czych. Na kupno książek przeznaczono 
12000 zł z programu oraz 3000 zł uzy-
skano od organu prowadzącego. Za tę 
kwotę nabyliśmy około 800 nowych po-
zycji do biblioteki szkolnej.

W Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Dobrzyniewie Dużym powstał 
projekt: Klub Malucha ,,Pod Malinową 
Chmurką” — utworzenie miejsca opie-
ki nad dzieckiem do lat 3 w Dobrzynie-
wie Dużym, który skierowano do etapu 
negocjacji.  Wniosek spełnia kryteria 
wyboru projektu i jest rekomendowany 
do dofinansowania w konkursie ogło-
szonym przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Białymstoku. Projekt zakłada dofi-
nansowanie utworzenia i części kosz-
tów utrzymania Klubu Malucha w ciągu 
2 lat. Rozpoczęcie projektu jest plano-
wane na 1 stycznia 2020 r. W klubie 
opieką otoczone zostaną dzieci w wieku 
od 1 do 3 lat. Regulamin i zasady rekru-
tacji zostaną opublikowane na stronie 
internetowej ZSP na miesiąc przed roz-
poczęciem działania klubu.

Katarzyna Adamska

Nowy rok szkolny w ZSP w Dobrzyniewie
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Uczniowie z SP w Obrubnikiach wygrali wycieczkę do Warszawy

Wycieczka w nagrodę
19 września dzieci ze Szkoły Pod-

stawowej w Obrubnikach wzięły udział 
w bezpłatnej wycieczce do Warszawy. 
Była to wygrana w konkursie KIDS — 
dziecko z cukrzycą w szkole. Projekt 
KIDS ma na celu edukację dotyczącą  
cukrzycy, na którą choruje coraz więcej 
dzieci. Po lekcjach przeprowadzonych 
przez przeszkolonego nauczyciela, 
dzieci wykonywały prace plastyczne. 
Nasza szkoła, jako jedyna w Polsce, 
wzięła udział w tym przedsięwzięciu 
całościowo i objęła swymi działaniami 
wszystkie klasy. 

Uczniowie wraz ze swoimi wycho-
wawcami mieli okazję zwiedzić stolicę, 
po której oprowadzało nas dwóch prze-
wodników. Największą atrakcją był po-
byt w Centrum Nauki Kopernik, gdzie 
przez doświadczanie i zabawę dzieci 
poznawały prawa nauki. Wspólny obiad 
był okazją do integracji całego środowi-
ska szkolnego.

Monika Winiarska
pedagog szkolny

Młodsi, starsi i najstarsi
SP w Obrubnikach w roku szkol-

nym 2019/2020 realizuje projekt „Młod-
si, starsi i najstarsi”, który ma promować 
uczenie się zrozumienia i wzajemnego 
szacunku między pokoleniami. Zapla-
nowano szereg spotkań, m.in. obchody 
rocznicy odzyskania niepodległości, 
pieczenie i dekorowanie pierników, 
warsztaty bożonarodzeniowe, rodzin-
ne kolędowanie, spotkanie wigilijne — 
jasełka, Wielkanoc — dawniej a dziś, 
Dzień Babci i Dziadka, naukę szycia i 
haftu, wystawę w świetlicy wiejskiej pt. 
„Ze strychu babci i dziadka”, warsztaty 
kulinarne oraz Gminny Konkurs Fo-
tograficzny „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie”. Do tych działań zaprosimy 
emerytów, rencistów, społeczność lo-
kalną, dzieci uczęszczające do naszej 
szkoły, ich rodziców oraz nauczycieli. 
Realizacja projektu umożliwi wymianę 
doświadczeń  między pokoleniami.
  Iwona Amonowicz 
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Ciężko iść przez życie samemu, 
dlatego już w młodzieńczych latach po-
szukujemy kogoś, kogo możemy podzi-
wiać, naśladować, prosić o radę. Przede 
wszystkim potrzebujemy autorytetu, 
który nas czegoś nauczy, którego bę-
dziemy mogli nazwać mistrzem. Ro-
dzice to pierwsze wzorce osobowe, ja-
kie poznajemy. Kiedy jednak osiągamy 
pewną dojrzałość, rodzice okazują się 
być niewystarczającymi nauczycielami 
i przewodnikami. Wręcz odchodzimy 
od rodzicielskich ideałów, by znaleźć 
siebie. Poszukujemy bliższych nam au-
torytetów. I tutaj zaczyna się problem, 
bo gdzie ich szukać?

Naprzeciw tym oczekiwaniom wy-
chodzi Fundacja Wspomagająca Wy-
chowanie „Archezja” — organizator 
kampanii profilaktyczno-edukacyjnej 
„Bądźmy poszukiwaczami autoryte-
tu” dofinansowanej przez Minister-
stwo Sprawiedliwości. Ta ogólnopolska 
kampania skierowana jest do uczniów 
klas IV-VII, ich rodziców i nauczycieli. 
Społeczność szkolna Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Fastach rów-
nież przystąpiła do tego przedsięwzię-
cia. Ideą kampanii jest odbudowanie 
i wzmocnienie w naszym społeczeń-
stwie autorytetu rodzica i nauczyciela, 
promowanie postawy autorytetu jako 
fundamentu relacji między dziećmi 
i dorosłymi.

Organizatorzy przedsięwzięcia sta-
wiają sobie za główny cel poprawę bez-
pieczeństwa i zmniejszenie skali prze-
stępczości i zachowań ryzykownych: 
hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp. 
Wychodzą także z założenia, że ludzie 
wychowani w atmosferze szacunku do 
autorytetów mają poczucie godności 
własnej i godności drugiej osoby. Dzięki 
temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budu-
ją dobre i trwałe relacje.

Udział w kampanii polegał na prze-
prowadzeniu z uczniami zajęć w dwóch 
grupach wiekowych. Klasy IV-V pozna-
ły nie tylko definicję autorytetu, ale za 
pomocą gry edukacyjnej składającej się 
z 16 kart wskazywały cechy autorytetu 
i celebryty oraz różnicę między jed-
nym a drugim. W końcowej fazie zajęć 
uczniowie potrafili nie tylko zdefinio-
wać cztery kluczowe cechy autorytetu 
prawdziwego: roztropność, sprawie-
dliwość, męstwo i umiarkowanie, ale  
i  odróżnić cechy autorytetu pozornego, 
jakim jest idol/celebryta, który może 
być sławny, ładny, bogaty, ale nie zale-
ży mu na dobru innych. Klasy VI-VIII 
obejrzały film „Ekstremalni”, w którym 
pokazana jest historia relacji między 
pracowitym, rzetelnym, wrażliwym, ale 
też przejawiającym tendencje do za-
chowań ryzykownych Tomkiem i szalo-
ną, prowokującą Alicją, która namawia 
go do udziału w nielegalnych wyści-
gach motocyklowych. Akcja rozgrywa 
się w miejskiej, ulicznej scenerii oraz 
warsztacie samochodowym, w którym 
pracuje Tomek. Jego szef — Andrzej 
z troską przygląda się rozwojowi rela-
cji, ale też chroni głównych bohaterów 
przed kryminogennymi wpływami. Po 
prelekcji nastąpiło omówienie filmu. 
Wszystko to miało skłonić uczniów do 
refleksji nad sobą i nad odpowiedzią na 
pytanie:  czy są na świecie idealni lu-
dzie? W rezultacie pojawiły się wnioski, 
które są doskonałym podsumowaniem 
udziału w ww. kampanii. Każdy z nas 
codziennie może dążyć do ideału. Mu-
simy tylko starać się odkrywać w sobie 
cechy autorytetu, cechy mistrza oraz 
poszukiwać takich ludzi, których warto 
naśladować, którzy idą drogą, jaką i my 
chcielibyśmy pójść.

Katarzyna Kiercel

Bądźmy poszukiwaczami autorytetu
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Ogólnopolskie spotkanie laureatów konkursów OSP
W dniach 21-22 września w Olszty-

nie w siedzibie Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego odbyło się spotkanie 
laureatów (150 osób) XXVI Ogólnopol-
skiego Konkursu Kronik, XXVI Konkur-
su na pamiętniki, wspomnienia, relacje  
i opracowania „Z dziejów OSP” oraz 
XIV Konkursu na Prace Popularnonau-
kowe i Badawcze Dotyczące Historii Po-
żarnictwa. 

Już pierwsze-
go dnia uczestni-
cy zapoznali się  
z historią Olszty-
na. Gości po mie-
ście oprowadzał 
oraz w interesujący 
sposób opowiadał 
dr Władysław Ma-
ria Świeczkowski, 
przewodniczący 
Wojewódzkiej Ko-
misji Historycznej 
ZOSP RP. Po po-
łudniu uczestnicy 
wzięli udział w warsztatach szkolenio-
wych. Kronikarze wysłuchali prezen-
tacji oraz uczestniczyli w dyskusjach 
tematycznych. Grupy warsztatowe pro-
wadzili: Anna Przybylska, dr Krzysz-
tof Adam Latocha, Małgorzata Judasz, 
Bogdan Siwiński, dr Marian Zalewski, 
dr Janusz Gmitruk. Sobotnie spotkanie 
historyków zakończyła prezentacja wę-
złowych problemów i celów strategicz-
nych przedstawiona przez przewodni-
czącego Zespołu ds. Strategii ZOSP RP 
Florian 2050 dr. Mariana Zalewskiego.

W niedzielę historycy mieli oka-
zję uczestniczyć w dwóch wydarze-
niach. W auli im. Mieczysława Kotera 
zwiedzali wystawę kronik nadesłanych 
na konkurs. Tego dnia odbyła się rów-
nież sesja popularnonaukowa: „Pamięć  
i prawda w ruchu strażackim”, podczas 
której zaprezentowali swoje tematy  

dr Krzysztof Adam Latocha — „Rozwój 
ruchu strażackiego do 1939 r.”, dr Janusz 
Gmitruk — „Strażacy w walce z ogniem 
i okupantem w okresie II wojny świato-
wej”, dr Władysław Maria Świeczkow-
ski — „Odbudowa ruchu strażackiego 
po 1945 r.”, płk pożarnictwa Stanisław 
Mikulak — „Walka o samorządny  
i demokratyczny charakter Związku po  

II wojnie światowej”, dr Marian Zalew-
ski — „Ruch strażacki w XXI wieku. 
Rola komisji historycznych i kronika-
rzy”. Uczestnicy poparli idee rozpoczę-
cia prac nad monografią Związku OSP 
RP, która powinna być wydana na stu-
lecie naszej organizacji przypadające  
w 2021 roku.

Najprzyjemniejszą częścią olsztyń-
skiego spotkania dla kronikarzy i histo-
ryków było podsumowanie konkursów 
historycznych Związku, w którym wzię-
li udział wszyscy uczestnicy. 

Kronika OSP Kozińce, którą pro-
wadzę od 2013 r. ma już 6 tomów, obej-
muje okres działalności od 1954 r. Nasza 
kronika, jako jedna z sześciu w woje-
wództwie, została zakwalifikowana do 
konkursu ogólnopolskiego, gdzie zdo-
była nagrodę.

Sylwia Naumnik

działamy, nie narzekamy
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Zdrowy i aktywny senior
1 października Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował  
w ramach kampanii edukacyjnej „Zdrowy i aktywny senior” semina-
rium dla ponad 250 osób w wieku 50+. W ramach całego cyklu wykła-
dów weźmie udział ok. 2000 seniorów z województwa podlaskiego.

Celem spotkań jest propagowanie 
profilaktyki zdrowotnej, aktywności fi-
zycznej i zdrowej diety opartej na regio-
nalnych i ekologicznych produktach. 
— Dedykujemy zaproszonym seniorom 
cały wachlarz ciekawych wykładów. Nasi 
prelegenci to m.in. lekarze, dietetycy, 
psycholodzy. To wspaniali fachowcy 
zaangażowani w propagowanie wśród 
seniorów zdrowego stylu życia — mówi 
prezes PUTW Paweł Backiel.

Organizatorzy zadbali o różnorodność tematyki prelekcji, w czasie których 
trwały warsztaty gastronomiczne. Pod okiem dietetyka przygotowano wspólnie 
krem z dyni, placki z cukinii i soki ze świeżo wyciskanych owoców i warzyw. 

Wykłady przeprowadzili: dr Joanna Zabielska-Cieciuch — „Zapobieganie cho-
robom cywilizacyjnym”, dr Beata Wojszel — „Kierunki nowoczesnej profilaktyki 
zdrowotnej”, Eugeniusz Muszyc — „Zasady racjonalnego żywienia”, Maciej Racibor-
ski — „Zdrowa komunikacja międzypokoleniowa”, Katarzyna Dziejma — „Wital-
ność seksualna seniorów”, Ewa Krysiewicz — „Możliwość uzyskania dodatkowych 
świadczeń w ZUS i KRUS” oraz Urszula Arter — „Promocja produktu lokalnego”.
— Ogromnie cieszę się z dzisiejszego spotkania. Padło wiele pytań i propozycji. 
Aktywizacja społeczna i specjalistyczna opieka — tego potrzebują dziś seniorzy, 
dlatego czuję się zobligowany do dalszej pracy – mówi poseł na Sejm RP Mieczy-
sław Baszko, współorganizator kampanii edukacyjnej „Zdrowy i Aktywny Senior”.

W seminarium uczestniczyli mieszkańcy m.in. Łap, Dobrzyniewa Dużego, 
Michałowa, Choroszczy i Tykocina. Podczas spotkania, za dotychczasową działal-
ność oraz zaangażowanie w rozwój społeczności senioralnej, zostali wyróżnieni: 
Janina Roszkowska (Łapy), Witold Łapiński (Poświętne), Krystyna Kosakowska 
(Michałowo), Beata Lenczewska (Gniła), Barbara Wiszowata (Choroszcz), Irena 
Sakowicz (Choroszcz), Eulalia Rutkowska (Choroszcz), Bogusia Najecka (Tykocin) 
oraz Elżbieta Polak (Siekierki), a także zespół Hetmanki z Tykocina.

Konferencja miała miejsce w pensjonacie Sosnowe Zacisze i spotkała się  
z uznaniem zaproszonych gości. Seniorzy zyskali nowych znajomych, aktywnie 
spędzili czas i zdobyli wiedzę, która pomoże im w wielu doświadczeniach życio-
wych. Podkreślali też swoje zadowolenie ze spotkania z przedstawicielami spo-
łeczności lokalnych, którzy podejmują inicjatywy społeczne i aktywnie działają na 
rzecz osób starszych w swoich gminach. Spotkanie uwieńczyła uroczysta kolacja,  
w czasie której przygrywał zespół Cygańskie Serca.

Red. Podlaski Senior 

działamy, nie narzekamy
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Sezon rozpoczęty
 

LZS Korona po przerwie wakacyjnej rozpoczęła już ligowe zmagania, które 
były poprzedzone przygotowaniami do nadchodzącego sezonu piłkarskiego.

W sezonie 2019/2020 LZS Korona Dobrzyniewo Duże zgłosił cztery drużyny: 
seniorów, którzy występują w podlaskiej klasie A gr. II, młodzicy, orliki i żacy. 
Najwcześniej, bo w połowie lipca treningi wznowiła drużyna seniorów, do której 
dołączyło kilku zawodników z drużyny juniorów prowadzonej przez trenera Dawida 
Zieniewicza. Reszta zespołów młodzieżowych swoje przygotowania rozpoczęła na 
początku sierpnia, a w ostatni weekend wakacji już zaczęła swoje ligowe zmagania. 
Do tej pory seniorzy rozegrali trzy mecze, odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli jedną 
porażkę: z Pasją Kleosin 2-0, z Narwią II Choroszcz 7-1 i z KS Sokoły 1-2. Młodzicy 
rozegrali dwa mecze, odnotowując zwycięstwo w Dobrzyniewie z Perspektywą 
Łomża 3-0 i remis w Grajewie z MOSiR-em 1-1.

Zapraszamy wszystkich kibiców na mecze rozgrywane na stadionie gminnym 
w Dobrzyniewie Dużym, a działania klubu na bieżąco można śledzić na profilu 
LZS Korona Dobrzyniewo Duże na facebooku. Zapraszamy do śledzenia strony,  
a osoby chętne do rozpoczęcia treningów piłki nożnej i do kontaktu z klubem na 
adres e-mail: koronadobrzyniewo@wp.pl.

Marek Jamiołkowski 
przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrzyniewie Dużym

działamy, nie narzekamy

Pomysł rozpoczęcia działalności  
zrodził się spontanicznie, kiedy pewna 
grupa osób z pasją do działania i gło-
wami pełnymi pomysłów postanowiła 
nie być bierna w życiu społeczności, 
do której przynależy. Skutkiem tego 
spotkania była rejestracja 23 czerwca 
2015 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym 
Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi 
Podlaskiej — Młodzi z Dobrzyniewa. 
Do dziś działalność Stowowarzyszenia 
w głównej mierze opiera się na niesie-
niu pomocy tym najbardziej potrze-
bującym w gminie. Naszą wizytówką 
jest cykliczna organizacja zbiórki krwi  
w przychodni NZOZ w Dobrzyniewie 
Fabrycznym w marcu, czerwcu, wrze-
śniu i grudniu oraz już rozpoznawalny 
poza granicami naszej gminy coroczny 
bal charytatywny, który w tym roku pla-
nujemy na 16 listopada.

Na łamach tego czasopisma chcie-
libyśmy bardzo podziękować za wspar-

cie i udział w naszych imprezach cha-
rytatywnych, jak i zbiórce krwi oraz 
serdecznie zaprosić do uczestnictwa  
w następnych. 

Katarzyna Filipkowska prezes

Mariusz Stępień zastępca prezesa

Młodzi z Dobrzyniewa

Stowarzyszenie cyklicznie organizuje zbiórkę 
krwi w przychodni w Dobrzyniewie Fabrycznym
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Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo ma już 14 lat.

Warto pomagać
Przygoda Towarzystwa Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo rozpoczęła się  

w 2005 r. Kilkunastu mieszkańców stworzyło prężny zespół, na czele którego stanął 
ówczesny wójt Dobrzyniewa Dużego Zenon Szypcio. Główną ideą stowarzyszenia 
była realna pomoc mieszkańcom naszej gminy, jednak dość szybko okazało się, że 
tej pomocy potrzebują również inni. Po roku działalności stowarzyszenie stało się 
organizacją pożytku publicznego, mogło wspierać swoich podopiecznych przeka-
zanym 1% podatku.

Przez ostatnie 3 lata uczestniczyliśmy w Programie Pomoc żywnościowa w ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach 
działania przekazaliśmy żywność osobom potrzebującym z terenu naszej gminy. 
Akcją objęliśmy w sumie około 450 osób. Zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne, 
podczas których uczestnicy wykonywali zdrowe dania, poznawali zasady zdrowe-
go odżywania wraz z aktualną piramidą żywienia. Miejscem realizacji działań była 
Pracownia Edukacji Kulturalnej w Krynicach.

Jestem niezmiernie dumna z faktu, iż udało się nam wskrzesić organizację 
cyklicznych spotkań integracyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością  
i ich rodzin pod nazwą Serca Sercom, które odbywają się trzykrotnie w ciągu roku 
w klubie w Chrabołach. 

Organizujemy także zbiórki publiczne na konkretny cel, przekazując pienią-
dze do rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej oraz placówek oświato-
wych. Wspieramy także dzieci i młodzież z terenu naszej gminy, organizując im 
wyjazdy do białostockich teatrów.

Cieszę się, że możliwa jest efektywna współpraca z innymi instytucjami oraz 
stowarzyszeniami, dzięki czemu szansa na to, aby w naszej gminie było lepiej, bez-
pieczniej i milej ciągle wzrasta. W 2017 r. we współpracy z Gminnym Centrum Kul-
tury w Dobrzyniewie Dużym oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrzyniewie 
Dużym Towarzystwo współorganizowało „Dzień Kobiet na wesoło!”, skierowany do 
wszystkich pań naszej gminy.

Obecnie we współpracy z Królewskim Gościńcem Podlasia Towarzystwo 
wspiera jako partner działania projektu Trening umiejętności społecznych — szan-
są na aktywizację w gminie Dobrzyniewo Duże, w ramach którego realizowane są 
m.in. poradnictwo specjalistyczne, warsztaty rozwoju osobistego, spotkania in-
tegracyjne, trening umiejętności społecznych, cykl spotkań integracyjnych Serca 
Sercom. Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich z niepełnosprawnością oraz 
ich opiekunów. Jest nam niezmiernie miło współpracować z członkami Królew-
skiego Gościńca Podlasia. Dziękuję za ogromne zaangażowanie wszystkim, którzy 
przyczyniają się do sukcesu tego przedsięwzięcia. 

Nasza codzienna działalność polega przede wszystkim na przekazywaniu  
1% podatku, stałym i systematycznym wsparciu osób z niepełnosprawnością oraz 
rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Dbamy również o sferę kulturową 
i artystyczną mieszkańców gminy oraz placówek szkolnych.  

Po 14 latach działalności mogę śmiało powiedzieć, że nasze stowarzyszenie 
wykorzystuje swoje możliwości i zasoby w należyty sposób. Obecnie do stowarzy-
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szenia należy 34 członków, jednak w codzienną pracę zaangażowani są również 
wolontariusze i sympatycy — „ludzie dobrego serca”, którym pragnę, korzystając 
z okazji, podziękować. Bez ich codziennego trudu nasze działania nie byłyby tak 
efektywne. Dominika Sławińska

Prezes Zarządu TPGD

Aktywizacja społeczna
 

We wtorkowe i czwartkowe popołudnia w świetlicy w Chrabołach panuje ruch 
i gwar. A to wszystko dzięki zajęciom, które są organizowane w ramach projektu 
pn. „Trening umiejętności społecznych – szansą na aktywizację w gminie Dobrzy-
niewo Duże” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
gow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu gminy Dobrzyniewo Duże. Projekt realizo-
wany jest w partnerstwie przez: Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo Duże.

Osoby dorosłe z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczą w zajęciach pla-
stycznych, ekologicznych oraz teatralno-muzycznych, mając w ten sposób szansę 
na integrację i aktywizację społeczną. W ich trakcie uczestnicy wykonują prace 
plastyczne, z wykorzystaniem różnych technik, uczą się grać na instrumentach,  
a także poznają tajniki sztuki teatralnej. Radość jest ogromna…

22 września w Kopisku odbyło się spotkanie z cyklu „Serca sercom”, na którym 
nie zabrakło gier oraz wspólnej zabawy. Kolejne spotkanie odbędzie się w grudniu 
2019 r. Zapraszamy do śledzenia aktywności uczestników na naszym profilu na Fa-
cebooku!

Anna Zawada-Perkowska
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a to ciekawe!

Wieś Rybaki liczy 8 domów, zajmuje 
powierzchnię ok. 200 ha, są to głównie 
lasy, łąki i pola. Sołtys – Cezary Dą-
browski zebrania wsi organizuje w swo-
im domu. Z nostalgią wspomina czasy, 
gdy mieszkańcy organizowali wspólnie 
pikniki, częściej się spotykali. Uważa,  
że w tak małej społeczności żyje się do-
brze, wszyscy się znają i w razie potrze-
by pomagają sobie. Większość osób do-
jeżdża do pracy w Białymstoku, są też 
rolnicy, renciści i emeryci.

Czego im najbardziej potrzeba?  
Utwardzenia drogi dojazdowej z naj-
bliższej wsi – Jaworówki.

Nazwa Rybaki wzięła się stąd, iż 
dawno temu mieszkańcy osady zajmo-
wali się wyłącznie połowem ryb i do-
starczaniem ich do dworu dobrzyniew-
skiego.

Joanna Żarniewska

Rybaki – najmniejsza wieś w gminie
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Weź udział w opowieści – przyjdź do teatru!
 

Krótko mówiąc, teatr to zwykły budynek w centrum miasta. Duża, potężna 
budowla wydaje się ponura i tajemnicza. Kto by pomyślał, że teatr może być przyja-
cielem każdego z nas. Bo to przecież on potrafi nas zrelaksować, zapomnieć o obo-
wiązkach i śledzić los bohaterów. Potrafi również pokazać nam niezwykłe przygody 
na żywo, tak, jakbyśmy sami brali w nich udział. Jakie jeszcze zalety ma to miejsce? 
Przekonaj się!

Każda wizyta w teatrze jest czymś wyjątkowym. Dlaczego? Przyjrzyjmy się 
chociażby naszym strojom, w których gościmy w tym wspaniałym miejscu: kobiety 
mają piękne sukienki lub spódnice i czasem kwiaty upięte we włosach, mężczyźni 
zaś – garnitury, muszki albo jedwabne krawaty. Jasne jest, że ubieramy się w taki 
sposób tylko wtedy, kiedy dzieje się coś niecodziennego.

Wyjście do teatru jest świętem. Tu możemy zaspokoić potrzebę spotkania ze 
sztuką. Chodząc do teatru stajemy się ludźmi „z wyższej półki” jeśli chodzi o nasze 
życie kulturalne. Jeśli nie lubimy spektakli, to możemy przychodzić głównie po to, 
aby usłyszeć piękno melodii w trakcie przedstawienia.

Teatr ma tak wiele zalet. A zatem dlaczego znacznie częściej wybieramy kino? 
Zastanówmy się, co byśmy woleli: tylko patrzeć na coś i śledzić, jak ktoś przeży-
wa przygody, czy sami brać w nich udział razem z bohaterami? Przykładowo, na 
spektaklu pt. „Hobbit” przedstawianym w Białostockim Teatrze Dramatycznym 
widownia odgrywała niezwykle ważną rolę w opowieści krasnoludów. Aktorzy byli 
czarujący, niekiedy przechadzali się między widzami i wywoływali najróżniejsze 
emocje: smutek, gdy umarł Thorin, przywódca krasnoludów (odgrywanych przez 
gości teatru), panikę i strach, kiedy złe stwory biegały na scenie pomiędzy widow-
nią, ale i przyjemne odczucia, na przykład podczas tego, jak niepewny siebie hob-
bit nieświadomie się zgubił i mówił tak naprawdę do siebie. Widownia zaczęła się 
śmiać, gdy mało inteligentne istotki, które miały chrapkę na głównego bohatera, 
pokłóciły się o błahostki. Tak więc wywoływane przez aktorów uczucia są dużym 
plusem żywych seansów.

W dodatku, dlaczego wybierając kino zamiast sztuki teatralnej nie zwraca 
się uwagi na to, że podczas widowiska teatralnego widzimy prawdziwe kostiumy, 
stroje, rekwizyty, scenografię, a także nieprawdopodobne efekty specjalne, np. 
spadający nie wiadomo skąd śnieg. Natomiast w kinie wszystko tylko wydaje się 
dziać naprawdę, lecz mamy świadomość, iż reżyserzy znają coraz więcej sposobów 
na przedstawienie niemożliwych scen za pomocą programów komputerowych. 
A w teatrze wszystko jest możliwe!

Ostatnim powodem, dla którego warto przychodzić do teatru, jest różnorod-
ność spektakli. W Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki można obejrzeć 
tradycyjne przedstawienia, a ich fabuła różni się tematyką, więc każdy znajdzie coś 
dla siebie. Są też opowieści prezentowane w taki sposób, że widzowie siedzą swo-
bodnie w sali pozbawionej krzeseł, a aktorzy grają chodząc lub biegając między 
nimi. W takim wypadku widownia także odgrywa jakąś rolę w opowieści.

Podsumowując, warto przychodzić do teatru. Potraktujmy go jak przyjaciela, 
zgotujmy aktorom owację na stojąco i bądźmy świadkami opowieści!

Marta Cylwik
uczennica klasy VII

ZSP w Nowym Aleksandrowie

Dzieci mają głos
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W tym miejscu będziemy publikowali fotografie 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. Fotografie można przesyłać na adres glos@dobrzyniewo.pl


