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Radosnych Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia 

wiosny, pogody w sercu i radości płynącej 
ze Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz smacznego święconego 
w gronie najbliższych

Mieszkańcom Gminy Dobrzyniewo Duże 
życzą

          Wojciech Cybulski                                          Krzysztof Pogorzelski 
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże                      Przewodniczący Rady Gminy

oraz radni i pracownicy Urzędu Gminy
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Społeczność naszej gminy wyraża 
zdecydowany sprzeciw wobec zapropo-
nowanych wariantów przebiegu północ-
nej kolejowej obwodnicy Białegostoku. 
Dowodem na to były ostatnie konsultacje, 
które zgromadziły ogromną rzeszę osób 
niezadowolonych z dotychczasowych 
działań PKP PLK S.A. Warianty narzuca-
ne z zewnątrz, niebiorące pod uwagę głosu 
mieszkańców gminy, nie mogą być zaak-
ceptowane. Ogromną pracę wykonał Spo-
łeczny Komitet na rzecz Rozwoju Gminy 
Dobrzyniewo Duże, który zaproponował 
dwa kompromisowe warianty przebie-
gu trasy kolejowej, są one akceptowane 
przez ogół mieszkańców. Samorząd gminy 
aktywnie wspiera działania społecznego 
komitetu. Na ostatniej sesji rady gminy 
została jednomyślnie podjęta uchwała 
w sprawie lokalizacji północnej kolejowej 
obwodnicy Białegostoku. Tylko zdecy-
dowany sprzeciw i jedność całej społecz-
ności, reprezentowanej przez społeczny 
komitet i samorząd gminy daje szansę na 
sukces.

W bieżącym roku naszą gminę czeka 
znaczny wysiłek inwestycyjny związany 
z poważnymi nakładami finansowymi. 
Sprzyjająca pogoda dała możliwość roz-
poczęcia trzech ważnych inwestycji dro-
gowych. Pierwsza to budowa ulicy Osie-
dlowej w Fastach o długości 396 m, wraz 
z budową kanalizacji deszczowej. Zostanie 
wykonana nawierzchnia asfaltowa jezd-
ni oraz chodniki z kostki brukowej. Dru-
ga inwestycja to budowa ulic: Dębowej, 
Modrzewiowej, Kasztanowej, Gajowej, 
Świerkowej i Brzozowej w Dobrzyniewie 
Fabrycznym. W tym przypadku jezdnia 
i chodniki zostaną wykonane z kostki bru-
kowej. Trzecia inwestycja dotyczy przebu-
dowy drogi gminnej na odcinku Letniki-

-Leńce o długości 1259 m, gdzie jezdnia 
uzyska nawierzchnię asfaltową. Całkowity 
koszt tych zadań to ok. 6,6 mln zł, w tym 
dofinansowanie pozyskane przez gminę 
ze środków rządowego programu prze-
budowy dróg lokalnych w kwocie ok. 2,9 
mln zł. Warto też wspomnieć o powiato-
wej inwestycji drogowej we wsi Jaworów-
ka realizowanej z 50% udziałem naszej 
gminy w finansowaniu wkładu własnego.

W ramach projektu realizowanego 
we współpracy z partnerem białoruskim 
kupiliśmy już nowoczesny samochód stra-
żacki dla OSP w Pogorzałkach. W bieżą-
cym roku czeka nas budowa hali sportowej 
w Fastach oraz strażnicy OSP w Letnikach, 
która zostanie wyposażona w samochód 
pożarniczy kupiony w ramach projektu 
realizowanego we współpracy z partnerem 
litewskim.

Wszystkie wymienione zadania re-
alizujemy ze znacznym dofinansowaniem 
z różnych źródeł zewnętrznych.

Na zakończenie zachęcam do korzy-
stania z gminnego programu osłonowego 
w zakresie zmniejszenia wydatków ponie-
sionych na leki. Więcej na ten temat moż-
na przeczytać w kolejnym artykule nasze-
go kwartalnika.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

SŁOWO OD WÓJTA

Czekają nas duże inwestycje
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Gmina pokryje część wydatków na leki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Do-

brzyniewie Dużym realizuje Gminny 
Program Osłonowy na lata 2020 - 2022 w 
zakresie zmniejszenia wydatków poniesio-
nych na leki. Program jest adresowany do 
mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże: 
- niezdolnych do pracy z tytułu wieku (tj. 
osób, które osiągnęły wiek emerytalny),
- osób przewlekle chorych w wieku pro-
dukcyjnym, 
- osób niepełnosprawnych (dzieci, doro-
śli).

O pomoc lekową można ubiegać się 
raz w miesiącu w przypadku, gdy mie-
sięczne wydatki na leki zlecone przez 
lekarza w miesiącu poprzedzającym zło-
żenie wniosku przekraczają kwotę 10 zł. 
Pomoc finansowa przysługuje, gdy:
1) dochód własny osoby samotnie gospo-
darującej, która prowadzi jednoosobowe 
gospodarstwo domowe nie przekracza 
250% kryterium dochodowego ustalo-
nego zgodnie z art.8 ust.1 pkt.1 ustawy z 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 
1752,50 zł.
2) dochód własny na osobę w rodzinie nie 
przekracza 200% kryterium dochodowego 

na osobę w rodzinie ustalonego zgodnie  
z art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, tj. 1056 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 dochodo-
wego na osobę w rodzinie, wynikającego 
z art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy spo-
łecznej, tj. 528 zł.

Pomoc na zmniejszenie wydatków 
na leki nie przysługuje mieszkańcom do-
mów pomocy społecznej, osobom prze-
bywającym w szpitalu, zakładzie karnym, 
areszcie śledczym i innych instytucjach  
i placówkach zapewniających leczenie 
i całodobową opiekę.

Szczegółowe informacje na temat 
zasad udzielania pomocy w ramach Pro-
gramu, dostępne są na stronie internetowej 
GOPS – www.dobrzyniewoduze.naszops.
pl lub w siedzibie ośrodka adres: Biało-
stocka 23, tel. 85 663 32 56.

Agata Krupska
kierownik GOPS

Obecnie prowadzone są prace związane 
z budową ulic wraz z kanalizacją deszczową  
na osiedlu w Dobrzyniewie Fabrycznym, 
przy okazji której zostały wymienione hy-
dranty i zasuwy na sieci wodociągowej. 

Rozpoczną się też prace związane  
z przebudową kanalizacji sanitarnej na uli-
cy Osiedlowej w Fastach, na której również 
powstanie kanalizacja deszczowa i zostanie 
utwardzona nawierzchnia drogowa betonem 
asfaltowym.

Prowadzimy również sukcesywną wy-
mianę wodomierzy na terenie naszej gminy. 

M. Gabrel

Budujemy kanalizację

Co w samorządzie?
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Delegacja z Dobrzyniewa Dużego 
uczestniczyła w konferencji otwierającej 
projekt pn. „Nowe podejście do transgra-
nicznego systemu zarządzania kryzyso-
wego” („The new approach to the cross-
-border emergency management system”), 
a także w pierwszej sesji warsztatów pla-
nowania transgranicznego zarządzania 
kryzysowego. W spotkaniu wzięli udział 
również przedstawiciele Starostwa Gro-
dzieńskiego, Państwowej Straży Pożarnej 
Republiki Białoruś oraz firmy Tomas Con-
sulting odpowiedzialnej za opracowanie 
„Planu transgranicznego zarządzania kry-

zysowego”. Podczas warsztatów omówio-
no nowoczesne rozwiązania w dziedzinie 
zarządzania kryzysowego, praktyki sto-
sowane przez tamtejsze służby publiczne 
oraz działania, jakie należy podjąć w celu 
wzmocnienia współpracy transgranicznej. 
Ponadto dyskutowano o koordynowaniu 
działań w zakresie prewencji, łagodzenia, 
gotowości, reagowania i odbudowy, jakie 
winny być podejmowane w obliczu wy-
stępujących zagrożeń transgranicznych, 
zarówno po stronie białoruskiej, jak i po 
stronie polskiej.

Otwarcie projektu

21 lutego odbyło się spotkanie grupy 
roboczej uczestników projektu między-
narodowej pomocy technicznej „Nowe 
podejście do transgranicznego systemu 
zarządzania kryzysowego” w ramach pro-
gramu współpracy transgranicznej „Pol-
ska-Białoruś-Ukraina” na lata 2014-2020.

Uczestnicy omawiali przebieg pro-
jektu, zgodnie z którym planowane jest 
m.in.wybudowanie remizy w Letnikach. 
Gmina Dobrzyniewo Duże zaprezento-
wała również nowy średni samochód ra-
towniczo-gaśniczy z napędem 4x4, marki 
Scania. Ustalono również harmonogram 
planowanych następnych zadań w ramach 
niniejszego projektu.

Co w samorządzie?

Spotkanie grupy roboczej
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Nowy wóz strażacki
Z firmy Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. 

Spółka komandytowa odebrano fabrycz-
nie nowy, średni samochód ratowniczo-
-gaśniczy z napędem 4x4, marki Scania, 
typ N323, model P360, rok produkcji 
2019. Odbioru dokonał wójt gminy Woj-
ciech Cybulski, a także dwóch strażaków 

należących do OSP Pogorzałki. W czasie 
odbioru sprawdzono zgodność wykonania 
z umową i opisem przedmiotu zamówie-
nia, jakość wykonania, funkcjonowanie 
pojazdu i jego poszczególnych urządzeń.

Wóz strażacki jest już w Pogorzał-
kach, strażacy sprawdzili go w terenie. 
Oficjalne przekazanie samochodu odbę-
dzie się w kwietniu.

Co w samorządzie?
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Co w samorządzie?

MIESZKAŃCY PYTAJĄ, WÓJT ODPOWIADA

Przystanek aż prosi się o remont 
Pytanie do wójta:
Przystanek autobusowy przed Urzędem Gminy aż się prosi o remont. Jest w opłakanym 
stanie, a znajduje się w prestiżowym bądź co bądź miejscu. Niby drobiazg, a szkodzi 
wizerunkowi gminy. Co pan wójt na to?

Kazimierz

Odpowiedź:
Dziękuję panu Kazimierzowi za czujność i troskę o wizerunek naszej gminy. Przystanek 
przed urzędem będzie wymieniony na nowy w ramach wcześniej zaplanowanych, 
kompleksowych działań w tym zakresie. Działania te obejmują także budowę 
przystanków w Zalesiu oraz Dobrzyniewie Dużym (od strony wsi Gniła), z planowanym 
terminem realizacji w kwietniu bieżącego roku. W późniejszym czasie, w ramach 
funduszu sołeckiego powstanie przystanek w Jaworówce.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

oraz 15 przedstawicieli straży pożarnej  
z Pagagiai.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

24 stycznia w hotelu Supraśl odbyło 
się kolejne szkolenie organizowane przez 
Gminę Dobrzyniewo Duże w ramach  
projektu „Wzmocnienie administracji 
publicznej i współpracy na rzecz popra-
wy bezpiecznego środowiska LT-PL” 
(„Strengthening public administration 
and cooperation for improving safe LT-PL 
environment”. Nr LT-PL-3R-255). 

Omawiano tematykę uprawnień oso-
by kierującej działaniami ratowniczymi 
z puntu widzenia obowiązującego prawa 
oraz zasady postępowania dobrego do-
wódcy w trakcie prowadzonych akcji, jak 
i po ich zakończeniu poparte przykładami  
doświadczonej osoby prowadzącej.

W szkoleniu udział wzięło 20 straża-
ków Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy 
Dobrzyniewo Duże, 20 strażaków Ochot-
niczej Straży Pożarnej z gminy Zabłudów 

Strażacy szkolą się



9

Wraz ze zmianą Ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystoś-
ci i porządku w gminach i koniecznością 
przeprowadzenia postępowania przetar-
gowego na odbiór odpadów komunalnych 
z terenu gminy Dobrzyniewo Duże, zaist-
niała konieczność dostosowania uchwał 
rady gminy do wymagań ustawy oraz cen 
odbioru i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych.

Droższy odbiór
W grudniu 2019 r. została wyłoniona  

w drodze przetargu firma Koma Białystok 
Sp. z o.o. do odbioru i transportu odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamiesz-
kałych na okres od 1 lutego 2020 r. do 
31 stycznia 2021 r. (1 rok), z ceną ofertową 
1 336 197,60 zł. Dla porównania w po-
przedniej umowie z przedsiębiorcą koszt 
ten był na poziomie 568 000 zł. Głównym 
kryterium wyboru oferty była najniższa 
cena brutto. Z kolei zagospodarowa- 
nie odpadów komunalnych odbywa się 
zgodnie z podpisanym porozumieniem  
z Prezydentem Miasta Białegostoku na 
podstawie rzeczywistej liczby odebranych 
odpadów wyrażonych w tonach. 

Wpływ na wielkość opłaty za za-
gospodarowanie odpadów komunalnych 
ma przede wszystkim zwiększenie częs-
totliwości ich odbioru podyktowane us-
tawą o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. Zmniejszenie częstotliwoś-
ci odbioru i transportu papieru i szkła od 
1 lutego raz na kwartał (wcześniej był odbiór 

Duże zmiany 
w systemie 
odbioru odpadów

Przygarnij psa z gminy 
Dobrzyniewo Duże

Obecnie w Schronisku dla bezdom-
nych zwierząt w Radysach znajduje się 35 
psów z terenu gminy Dobrzyniewo Duże. 
Na stronie www.dobrzyniewo.pl została 
utworzona zakładka „Adoptuj mnie”, w 
której znajdują się zdjęcia psów, nr ko-
jca, nr czipa i płeć. Osobą do kontaktu  
w sprawie adopcji jest pracownik schroni-
ska — pani Iza, tel. 506 992 313.

Gorąco zachęcamy do przygarnięcia 
psa, gdyż według popularnego powiedze-
nia — pies jest najlepszym przyjacielem 
człowieka.

Co w samorządzie?



głos dobrzyniewa

10

raz w miesiącu) dało oszczędności rzędu  
370 tys. zł.

Gmina Dobrzyniewo Duże winna 
zabezpieczyć środki finansowe na rok 
2020 na pokrycie kosztów odbioru, zagos- 
podarowania odpadów komunalnych oraz 
obsługi administracyjnej (w tym wyna-
grodzenie pracownika, koszty utrzymania 
punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w Pogorzałkach, edukacja 
ekologiczna) w łącznej wysokości około 
2 042 495 zł brutto. Środki pochodzące  
z opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi nie mogą być wykorzystane na 
cele niezwiązane z pokrywanie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami.

Opłata od mieszkańca
Obecnie opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi jest określona 
w zależności od wielkości gospodarst-
wa domowego. Jednak większość miesz-
kańców gminy Dobrzyniewa Dużego oraz 
radni gminy opowiadają się za zmianą tej 
metody na od jednego mieszkańca. Od 1 
kwietnia wraz ze zmianą metody ustalenia 
opłaty zmienia się także stawka opłaty, 
która wynosi 20 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca, zgodnie z podjętą uchwałą w 
dniu 28 lutego br. przez Radę Gminy Do-
brzyniewo Duże.

Nowe deklaracje
Wraz ze zmianą metody ustale-

nia opłaty za gospodarowanie odpa- 
dami komunalnymi – od jednej osoby – 
właściciele nieruchomości zamieszkałych 
(współwłaściciel nieruchomości, użyt-
kownik wieczysty, jednostka organiza-
cyjna, osoba posiadająca nieruchomość 
w zarządzie lub użytkowaniu, inny pod-
miot władający nieruchomością) zobo- 
wiązani będą do złożenia Wójtowi Gminy 
Dobrzyniewo Duże nowej deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Deklaracje wg 
wzoru określonego uchwałą Rady Gminy 
Dobrzyniewo Duże należy składać od 
1 kwietnia 2020 r. w nieprzekraczalnym 
terminie do 10 maja 2020 r. osobiście  
w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo 
Duże lub za pośrednictwem operatora 
poczty, lub za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej (wymaga posiada-
nia podpisu elektronicznego). Podanie 
w deklaracji zaniżonej liczby osób za- 
mieszkujących daną nieruchomość skut-
kować będzie wszczęciem postępowania 
w sprawie określenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Weryfikacja złożonych deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nastąpi w oparciu 
o dane zgromadzone w ewidencji ludnoś-
ci, jak również drogą przeprowadzonego 
wywiadu środowiskowego. W przypad-
ku uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji, Urząd 
Gminy wezwie do udzielenia wyjaśnień 
w powyższym zakresie oraz do złożenia 
nowej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
wykazującej stan faktyczny. Zaniżenie 
liczby osób zmniejszy wpływy opłat za 
gospodarowanie odpadami w stosun-
ku do ponoszonych wydatków. Dlatego 
też celem uniknięcia ewentualnych nie-
przyjemności wynikających z zaległości  
w płatnościach i zrozumienia dla istnie-
jącego systemu odbioru odpadów,  apeluję 
o rzetelne wypełnianie deklaracji.

Segregacja obowiązkowa 
Od 1 kwietnia 2020 r. każdy miesz-

kaniec gminy zobowiązany jest do  
segregowania odpadów komunalnych. 
W przypadku niedopełnienia tego obow-
iązku, firma odbierająca odpady –  KOMA 

co w samorządzie?
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Białystok Sp. z o.o. – przyjmie jako odpad 
niesegregowany (zmieszany) komunalny 
i powiadomi o tym fakcie Wójta Gminy 
Dobrzyniewo Duże oraz właściciela nieru- 
chomości. W takim przypadku właścicielo-
wi nieruchomości zostanie naliczona pod-
wyższona stawka opłaty podstawowej 
zgodnie z §3 uchwały Rady Gminy Do-
brzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2020 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz ustalenia stawki tej opłaty, która 
wynosi 60 zł od jednego mieszkańca.

Taniej z kompostownikiem
Od 1 kwietnia 2020 r. właściciele 

nieruchomości zamieszkałych, zabu-
dowanych budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi, którzy kompostują biood-
pady w kompostowniku przydomowym,  
w tym odpady zielone mogą skorzystać 
ze zwolnienia z części z opłaty za gosp-
odarowanie odpadami komunalnymi  
w wysokości miesięcznie 1 zł od jednego 
mieszkańca w stosunku do stawki opłaty 
ustalonej uchwałą. Wówczas stawka od 
jednego mieszkańca będzie wynosiła 19 zł.

W obecnym stanie prawnym nie istnieją 
obowiązujące normy i wymogi co do reguł  
i materiału, z jakiego winien być two-
rzony kompostownik. Według definicji 
słownikowej kompostownik to pojem-
nik, w którym przebiega kompostowanie 
odpadów biodegradowalnych, w wyniku 
czego otrzymujemy kompost. Natomiast 
kompostowanie jest procesem mającym 
na celu uzyskanie kompostu z biood-
padów. W przypadku kompostownika 
przydomowego, o którym mowa w art. 
6k ust. 4a Ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, podana wyżej defi- 
nicja mogłaby mieć zastosowanie. Byłby 
to więc (gotowy) pojemnik z przykrywą, 
chociaż może to być również konstrukcja 

samodzielnie wykonana, np. z listew lub 
desek ustawiona bezpośrednio na ziemi  
i przykryta jakimś materiałem albo pokry-
wą. Pryzma ułożona na ziemi, składająca się  
z chwastów, gałęzi czy trawy nie może być 
traktowana jako kompostownik.

Terminy opłat
W systemie gospodarowania od-

padami komunalnymi na terenie Gminy 
Dobrzyniewo Duże zmianie ulega termin 
uiszczania opłaty. Właściciel nierucho-
mości zobowiązany jest do ponoszenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi kwartalnie bez wezwania,  
w terminach:
- za I kwartał (styczeń, luty, marzec) 
do 25 marca danego roku,
- za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) 
do 25 czerwca danego roku,
- za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) 
do 25 września danego roku,
- za IV kwartał (październik, listopad, 
grudzień) do 25 grudnia danego roku.

Urząd prosi o bieżące regulowanie 
należności, gdyż każda korespondencja, 
np. wezwanie w przypadku nieuiszcze-
nia opłaty zwiększa koszty systemu go- 
spodarowania odpadami komunalnymi  
i ma wpływ na wysokość wyliczanej  
stawki od jednego mieszkańca.

Nie będzie książeczek
W 2020 r. i latach następnych nie 

będą wydawane mieszkańcom gminy 
książeczki opłat z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Obecnie każda 
osoba (płatnik), która złożyła deklarację  
o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, posiada przypisany 
indywidulany numer konta bankowego, 
który obowiązuje do czasu zmiany płatni-
ka. 

Co w samorządzie?
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CO GDZIE WRZUCAĆ?
PAPIER – worek niebieski
Wrzucamy:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), 
• katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, 
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, 
• zeszyty i książki, 
• papier pakowy, torby i worki papierowe. 
Nie wrzucamy:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, 
• papieru lakierowanego i powleczonego folią, 
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, 
• kartonów po mleku i napojach, 
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, 
• tapet, 
• pieluch jednorazowych i podpasek, 
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, 
• ubrań.

SZKŁO – worek zielony 
Wrzucamy:
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po alkoholach i olejach roślinnych), 
• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku 

surowców). 
Nie wrzucamy:
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, 
• szkła okularowego, szkła żaroodpornego, 
• zniczy z zawartością wosku, 
• żarówek, świetlówek, reflektorów, 
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, 
• luster, szyb okiennych i zbrojonych, 
• monitorów i lamp telewizyjnych, 
• termometrów i strzykawek.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek żółty
Wrzucamy:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, 
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, 
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych, 
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), 
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), 
• opakowania po kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), 
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, 
• aluminiowe puszki po napojach i sokach, 
• puszki po konserwach, 
• folię aluminiową, 
• metale kolorowe, 
• kapsle, zakrętki od słoików, 
• zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane 
• z trwale połączonych kilku surowców). 
Nie wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawartością, 
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, 

Co w samorządzie?
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• opakowań po olejach silnikowych, 
• części samochodowych, 
• zużytych baterii i akumulatorów, 
• puszek i pojemników po farbach i lakierach, 
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – worek brązowy
Wrzucamy:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), 
• resztki jedzenia,
• gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, 
• trociny i korę drzew.
Nie wrzucamy:
• kości zwierząt, 
• odchodów zwierząt, 
• popiołu z węgla kamiennego, 
• leków, 
• drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, 
• ziemi i kamieni, 
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być 
w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez 
kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli 
nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

POJEMNIKI NA PRZETERMINOWANE LEKI
• Apteka, ul. Białostocka 23, 16-002 Dobrzyniewo Duże                          
• Apteka, Dobrzyniewo Fabryczne, ul. Królewska 3, 16-002 Dobrzyniewo Duże
• Apteka, Kozińce 9, 16-002 Dobrzyniewo Duże

POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE
• Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 
• Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, ul. Lipowa 71, 
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym, ul. Szkolna 14, 
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach, ul. Białostocka 5, 
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie, ul. Pogodna 107,
• Szkoła Podstawowa w Obrubnikach, Obrubniki 33, 
• Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach, Pogorzałki 127.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
PSZOK jest to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych 
na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady 
komunalne:
• papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, 
• opakowania wielomateriałowe,
• odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
• odpady zielone,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• przeterminowane leki,
• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów prowadzonych 

samodzielnie w ilości do 1 m³ na rok od gospodarstwa domowego.

Co w samorządzie?
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Powstały nowe warianty przebiegu 
kolejowej obwodnicy Białegostoku. Wa-
rianty te wiele od poprzednich się nie róż-
nią – ingerują w istniejące gospodarstwa 
i domy. Społeczny Komitet na rzecz Roz-
woju Gminy Dobrzyniewo Duże przygo-
tował własne projekty – dwa warianty, w 
dużej części zbieżne ze sobą, nie zagrażają 
bytowi, zdrowiu i samopoczuciu miesz-
kańców, obejmują głównie tereny leśne. 

Trwa zbieranie podpisów pod wnio-
skiem o odrzucenie wariantów 5-10 oraz 
wariantu burmistrza Wasilkowa, nieko-
rzystnego z punktu widzenia mieszkańców 
naszej gminy.

Zadaliśmy 2 pytania Agnieszce Sadow-
skiej ze społecznego komitetu:

Skąd i kiedy dowiemy się, czy fak-
tycznie pochylono się nad warian-
tami społecznymi i jakie zapadły 
decyzje?

Wg informacji przekazywanych przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podmiot 
opracowujący studium wykonalności pół-
nocnej kolejowej obwodnicy Białegostoku 
obecnie prowadzi prace związane z ana-
lizą i przeprojektowaniem zaproponowa-
nych wariantów społecznych. 

Zgodnie z zapowiedzią inwestora 
kolejne otwarte spotkania informacyjne 
w gminie Dobrzyniewo Duże nie są pla-

Temat wrażliwy społecznie: 
Budowa północnej kolejowej obwodnicy 
Białegostoku

Na konsultacje ws. obwodnicy przyszło około 500 mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże

TEMAT NA DZIŚ
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nowane, także pozostajemy w kontakcie  
z przedstawicielami PKP PLK S.A. moni-
torując postęp prac. Jako Społeczny Komi-
tet na rzecz Rozwoju Gminy Dobrzyniewo 
Duże będziemy również zabiegać o spo-
tkania bezpośrednie z przedstawicielami 
PKP PLK S.A.

Ile osób liczy Społeczny Komitet na 
rzecz Rozwoju Gminy Dobrzynie-
wo Duże? Kto pełni rolę przewod-
niczącego? Gdzie można uzyskać 
aktualne informacje na temat 
działań komitetu?

Społeczny Komitet Na Rzecz Roz-
woju Gminy Dobrzyniewo Duże skupia 
mieszkańców większości miejscowości z 
gminy Dobrzyniewo Duże. Komitet został 
zorganizowany w sposób zapewniający w 
miarę równą reprezentację interesów spo-
łeczności lokalnych z terenu całej gminy. 
Z tego względu liczy ponad 50 członków 
założycieli (po 2 - 3 reprezentantów z każ-
dej miejscowości odpowiadających za ko-
munikację z mieszkańcami danej miejsco-

wości), skupiając także sołtysów i część 
Radnych Gminy Dobrzyniewo Duże. Ko-
mitet reprezentuje prezydium złożone z 15 
osób. Nie został wyłoniony przewodniczą-
cy. Decyzje podejmowane są większością 
głosów. Grono osób aktywnie włączają-
cych się w pracę Komitetu cały czas się 
rozrasta. Współpracujemy ze Stowarzy-
szeniem Dolina Czarnej z Woroszył oraz 
przedstawicielami gminy Wasilków oraz 
Białegostoku. Wszelkie nowe materiały 
i informacje związane z planowaną inwe-
stycją Północnej Kolejowej Obwodnicy 
Białegostoku staramy się przekazywać na 
bieżąco za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych, głównie grup otwartych 
FB: Społeczny komitet na rzecz Rozwoju 
Gminy Dobrzyniewo Duże, Nie dla budo-
wy obwodnicy kolejowej czy Mieszkańcy 
Gminy Dobrzyniewo. Są to grupy otwar-
te, także każdy członek może zamieszczać 
posty, komentować czy dzielić się zdoby-
tymi informacjami.

Joanna Żarniewska

TEMAT NA DZIŚ
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LUDZIE GMINY

Kościół zbudowano z drewna so-
snowego w latach 1958-1960. W ołtarzu 
głównym widnieje kopia obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej autorstwa Łucji 
Bałzukiewiczówny. 

Niezwykłość tego miejsca wiąże się 
z położeniem — jest to kameralny zakątek 
Puszczy Knyzszyńskiej, teren rezerwatu 
Krzemianka. Osadnictwo na tym obszarze 
sięga 4000 lat, 1000 lat przed Narodze-
niem Chrystusa w Kopisku było czynnych 
300 kopalń krzemienia. Dzisiaj turyści 
mogą obejrzeć te miejsca, wędrując kład-
kami szlakiem rezerwatu.

Wieści o parafii rozchodzą się w spo-
sób naturalny — ludzie ludziom polecają 
odwiedzenie tego miejsca.
Czy mógłby ksiądz przybliżyć czytelni-
kom ideę Europejskiego Festiwalu Mu-
zycznego Gloria w Kopisku?

Czy trudno jest samemu prowadzić pa-
rafię? Co jest najważniejsze w pracy 
proboszcza?

Do samodzielnego prowadzenia pa-
rafii można przywyknąć. Jedno jest pew-
ne: zawsze trzeba być w pogotowiu – nie 
chodzi tylko o sprawowanie mszy świę-
tej, ale również o wezwania do chorych 
czy pogrzeby. Jeśli ma się dobry kontakt 
z parafianami, ze wszystkim można sobie 
poradzić. To właśnie jest najważniejsze 
w pracy proboszcza — przyjazne i życz-
liwe relacje z wiernymi.
Co przyciąga pielgrzymów? 

Do roku 2020 przybyło do Kopiska 
670 grup pielgrzymów, błogosławieństwo 
relikwiami św. Stanisława Kostki otrzy-
mało blisko 30 tys. osób. Byli tu przedsta-
wiciele 36 państw świata, m. in. z Tanza-
nii, Mauritiusa, Egiptu, Wietnamu, Kenii, 
Syrii, Brazylii, Australii.

Rozmowa z ks. Mirosławem Szepiotko z Parafii NMP Królowej Polski w Kopisku

Najważniejsze są relacje z wiernymi

Ksiądz Mirosław Szepiotko
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Festiwal ten powstał z inicjatywy  
Aleksandra i Haliny Teligów, jako wyda-
rzenie upamiętniające tragiczną śmierć ich 
syna — Włodzimierza. 

Z uwagi na to, iż Włodzimierz Teliga 
był księdzem parafii w Supraślu, pierw-
szy festiwal „Gloria” odbył się właśnie 
tam. Z czasem główne koncerty zostały 
przeniesione do Białegostoku, ale impre-
zy towarzyszące odbywały i odbywają się 
zawsze w Kopisku — w parafii, w której 
państwo Teligowie brali ślub i dla których 
Kopisk jest jednym z ulubionych miejsc. 
Tutaj  15 sierpnia można wysłuchać kon-
certów, w których udział biorą artyści scen 
polskich i uczniowie A. Teligi — wybitne-
go polskiego śpiewaka, solisty mediolań-
skiej La Scali. Podczas koncertów prezen-
towane są najsłynniejsze opery świata.
Od ilu lat ksiądz jest proboszczem para-
fii w Kopisku? Gdzie wcześniej Ksiądz 
pełnił posługę duszpasterską?

Jestem proboszczem od 22 lat. Wcze-
śniej byłem wikariuszem w kilku parafiach 
— Mońkach, Wasilkowie, Trzciannem, 
parafii Ducha Świętego w w Białymstoku. 
Czy ksiądz pamięta swoją mszę świętą 
prymicyjną? Pierwsze kazanie?

Naturalnie, że pamiętam swoją mszę 
św. prymicyjną. Takich wydarzeń się nie 
zapomina. Świątecznej oprawie i pod-
niosłemu charakterowi mszy towarzyszył 
brak prądu — akurat przeszła burza, więc 
użyto przenośnych głośników. Zaproszo-
nym gościem do wygłoszenia kazania był 
ks. prałat Wacław Lewkowicz — ówcze-
sny notariusz Kurii Arcybiskupiej w Bia-
łymstoku.
Kto wspierał, a kto odradzał księdzu 
wybór drogi kapłańskiej?

Wszystkie osoby, które poinformowa-
łem o zamiarze wstąpienia do seminarium 
duchownego poparły moją decyzję.

Rola spowiednika to dla księdza prze-
życie czy rutyna? Odmówił ksiądz kie-
dyś rozgrzeszenia? Czy występuje jakaś 
radykalna różnica między tym, z czego 
ludzie spowiadali się np. 20 lat temu, 
a obecnie? 

Pełnienie roli spowiednika jest swo-
istym przeżyciem, z pewnością nie jest ru-
tyną. Spowiedź jest trudna dla obu stron. 
W okresie przedświątecznym po kilkugo-
dzinnej posłudze w konfesjonale pojawia 
się zmęczenie. Wolałbym nie ujawniać, 
czy odmówiłem kiedykolwiek rozgrzesze-
nia. W przypadku bardzo poważnych wy-
kroczeń związanych z łamaniem Bożych 
przykazań można skierować wiernego 
w celu odbycia spowiedzi do biskupa.

 Z mojego punktu widzenia ludzie 
grzeszą i spowiadają się podobnie, i 20 lat 
temu, i obecnie.

O czym najczęściej rozmawiają miesz-
kańcy parafii podczas kolędy?

Wizyty duszpasterskie odbywają się 
w 100 domach — nie wszyscy miesz-
kańcy są katolikami. Podczas kolędy po-
jawiają się różne tematy — ludzie pytają 
o świątynię, o remonty, o plany probosz-
cza na przyszłe lata, o koncerty.

Czy nie ma ksiądz kłopotów z naborem 
ministrantów w tak małej parafii?

Nie mam takich kłopotów. Aktualnie 
w parafii posługuje 13 ministrantów i licz-
ba ta proporcjonalnie do ilości parafian 
sytuuje nas na pierwszym miejscu w die-
cezji. 

Mamy taki zwyczaj, iż pod koniec 
roku odbywa się podsumowanie służby 
ministranckiej, osoba posługująca najwię-
cej razy w ciągu roku zostaje Ministran-
tem Roku i otrzymuje nagrodę — zazwy-
czaj książkę.

Jak ocenia ksiądz zaangażowanie spo-
łeczne parafian?

LUDZIE GMINY
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Na początku to zaangażowanie było 
znikome, minimalne. Z czasem jednak co-
raz więcej osób włączało się w prace po-
rządkowe, wykazywało troskę o wystrój 
terenu przykościelnego. Ten trend ciągle 
się utrzymuje, a nawet się rozwija. Przy-
kład? Nie tak dawno z inicjatywy pana 
organisty został utworzony chór męski, 
który przygotowuje oprawę muzyczną nie-
których mszy św., zorganizował koncert 
kolęd, koncert z okazji imienin probosz-
cza. W planach mamy założenie scholi 
dziecięcej. Zaangażowanie społeczne pa-
rafian ujmują kroniki — 5 grubych tomów 
zawiera m.in. zdjęcia oraz notatki z odby-
tych uroczystości, wizyt pielgrzmów, prac 
społecznych na rzecz parafii.
Czy ma ksiądz jakieś hobby?

Moje hobby to lektura dobrych ksią-
żek, np. autorstwa prof. Nowaka, W. 
Sumlińskiego, wydawnictw encyklope-
dycznych. Interesuję się historią, jestem 
związany ze Stowarzyszeniem Łagierni-
ków Żołnierzy Armii Krajowej.  

LUDZIE GMINY

W pewnym sensie uprawa roślin to 
również moje hobby. Dokładam starań, 
by ogród przykościelny wyglądał atrak-
cyjnie. Kilka lat temu ogród ten zdobył II 
miejsce w konkursie gminnym „Mój dom 
w Europie”. Dodam, że na jego terenie jest 
posadzony Dąb Pamięci płk. Aleksandra 
Cybulskiego — lekarza wojskowego stra-
conego w Katyniu w 1940 roku. 
Tereny leśne wokół zachęcają z pewno-
ścią do pieszych wędrówek?

Tak, istotnie. Zaprzyjaźnieni księża 
składający wizytę nie mogą zwykle się 
doczekać wspólnych wycieczek przyrod-
niczych, na których pełnię rolę przewod-
nika.
A gotowanie? Zapewne ksiądz był zmu-
szony do opanowania tej sztuki?

Cóż, goście szczególnie chwalą mój 
rosół.
Jaka jest ulubiona maksyma Księdza?

„Wszystkim we wszystkich Chrystus”.
Rozmawiała 

Joanna Żarniewska

Ogród przykościelny w Kopisku
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Śladami historii

Zdjęcie przedstawia Szkołę Powszechną i Dom Ludowy im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Chrabołach. Szkoła została oddana do użytku w 1928 roku. Nie wiemy, 
kiedy zostało zrobione to zdjęcie, czy przedstawia uroczystość otwarcia szkoły, czy też 
domu ludowego? Prosimy czytelników o pomoc w wyjaśnieniu tej zagadki.

Zapraszamy też czytelników do udostępniania redakcji ciekawych starych zdjęć. 
Chętnie opublikujemy je na łamach naszego pisma.

Krzysztof Bagiński
Redaktor naczelny

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII

Szkoła Powszechna i Dom Ludowy w Chrabołach

Kościół w Kopisku
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Śladami historii

Poniżej zamieszczamy przedruk 
artykułu, który ukazał się w 1929 roku 
w gazecie „Nasz Przyjaciel”.

Autor tekstu przekazuje wiele cieka-
wych informacji o parafii Dobrzyniewskiej 
oraz oddaje atmosferę, jaka towarzyszyła 
powitaniu prymasa Polski kardynała Au-
gusta Hlonda przejeżdżającego przez teren 
parafii.                                                 RED.

*
Dzień 13 października 1929 roku 

był dniem historycznym dla parafii 
Dobrzyniewskiej, bowiem w tym dniu 
przejeżdżał przez parafię Dobrzyniewską 
Jego Eminencja Prymas Polski. Już 
od samego rana panował wielki ruch 
i parafia cała pomimo niepogody wyszła 
powitać najwyższego dostojnika Kościoła 
Katolickiego w Polsce. 

Parafia Dobrzyniewska witała Jego 
Eminencję bardzo uroczyście, stawiając 
trzy bramy powitalne. Pierwszą .bramę 
tryumfalną wystawiła wieś Kozińce z nas-
tępującym napisem: „Prymasa Polski, wita 
parafia Dobrzyniewo”. Koło bramy ze-
brała się w komplecie Rada Gminna 
na czele z wójtem Franciszkiem Gor-
lewskim i tłumy niezliczonej publiczności 
z okolicznych wiosek. Pierwszy Eminenc-
ję powitał p. Nikodem Kamiński, sołtys 
i członek Rady Gminnej następującymi 
słowami: „Sołtys wsi Gromady Kozińce, 
parafii Dobrzyniewskiej, ma wielki w ży-
ciu swym honor powitać dziś po staropol-
sku chlebem i solą Najwyższego Dos-
tojnika Kościoła Katolickiego w Polsce 
Odrodzonej. Niech przejazd Twój Księże 
Kardynale i Prymasie Polski będzie nam 
błogosławionym, więc błogosław naszym 
warsztatom rolnym i naszej pracy”.

Drugą bramę wystawiono stara-
niem Stronnictwa Piasta w parafii Do-
brzyniewskiej. Bramę ślicznie przystro-
jono w pługi, kosy, sierpy, wrzeciona, 
chorągwie papieskie i narodowe. Na bra-
mie został umieszczony napis, który 
głosił: „Stronnictwo ludowe «Piast» hołdy 
synowskie niesie Hetmanowi Polski Ka-
tolickiej”. Pierwszy, przy bramie imieni-
em piastowców i Zarządu Okręgowego, 
powitał Jego Eminencję poseł Łoś, który 
mniej więcej powiedział: „Imieniem 
Zarządu Okręgowego” PSL „Piast” na wo-
jewództwo białostockie i tych wszystkich 
kół zrzeszonych w szeregach „Piasta”, 
mam zaszczyt jak najserdeczniej powitać 
Waszą Eminencję i złożyć u Jego stóp 
wyrazy hołdu i czci. My piastowcy jest-
eśmy stronnictwem ludowem i zarazem 
katolickem i zawsze spraw Kościoła Ka-
tolickiego i wiary ojców bronić będziemy 
nie tylko z trybuny sejmowej, ale i na wie-
cach i zebraniach. Z tego stanowiska nie 
zejdziemy. Dowodem przywiązania nasze-
go do Kościoła Katolickiego te zastępy 
ludu, które wyszły na powitanie Waszej 
Eminencji, jako Najwyższego Dostojnika 
Kościoła Katolickiego w Polsce. Dlatego 
też jeszcze raz witam Waszą Eminencję 
prosząc o błogosławieństwo i wnosząc 
okrzyk: Ksiądz Prymas Polski, Kardynał 
Dr August Hlond niech nam żyje! Okrzyk 
powtórzono trzykrotnie.

Trzecia brama została wybudowana 
na końcu granicy parafii Dobrzyniew- 
skiej, na której to został umieszczony 
napis: „Błogosław nam, Eminencjo!”. 
W pobliżu bramy stanęli robotnicy 
zakładów przemysłowych Dobrzynie-
wo Fabryczne i robotnicy cegielni Pan- 

Jak Dobrzyniewska parafia witała 
Jego Eminencję Księdza Prymasa Polski
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kiewicza z ozdobnymi transparentami 
i straże ogniowe z Dobrzyniewa i Letnik. 

Obydwie strony bramy zajął barwny 
szereg sztandarów i chorągwi parafii Do-
brzyniewskiej. Gdy auto księdza Prymasa 
się zbliżyło do bramy, chór kościelny pod 
batutą organisty Żongołowicza i wielebne-
go ks. proboszcza Cyraskiego odśpiewał 
kilka pieśni kościelnych. Z kolei przemówił 
do Jego Eminencji prezes Ligi Katolickiej: 
Ignacy Grzegorczyk z Dobrzyniewa Duże-
go, obrazując życie parafii Dobrzyniew- 
skiej, założonej przed czterystu dziesięciu 
laty i liczącej obecnie 6.290 wiernych 
katolików, wśród których mieszka do 50 
prawosławnych i protestantów, lecz żyda 
nie ma ani jednego. Parafia, jeśli idzie 
o życie katolickie, ma 3000 osób w Apos-
tolstwie Modlitwy. 1830 osób związanych 
w 122 koła Różańca Żywego. W Bractwie 
Trzeźwości 182 osoby. Do III Zakonu św. 
Franciszka należy 20 mężczyzn i 94 kobie-
ty. Tercjarstwo ma własny dom na gruncie 
kościelnym. Przy kościele istnieje „Nieus-
tanna Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu”, obsługiwana przez 743 osoby. Liga 
Katolicku skupiła około siebie 220 osób. 
Ks. Kardynał przy każdej bramie wysiadał 
z auta, błogosławił ludowi, pracy, warszta-
tom i polom, a przy ostatniej bramie mimo 
deszczu przemawiał dłużej, a nawet wsze-
dł w tłum, który otoczył dostojną Jego 
Osobę i cieszył się i płakał z radości... 

Ksiądz proboszcz Cyraski zamiast 
mowy, przyklęknął jeno i dla parafian i sie-
bie poprosił o znak błogosławiącej ręki. 

Dobrzyniewska parafia witała Pry-
masa Polski bardzo uroczyście i wspa- 
niale, że Jego Eminencja był zadowol-
ony. Bo kiedy parafie, przez które prze-
jeżdżał Jego Eminencja obok kościołów, 
jak Knyszyn, Downary i Mońki zupełnie 
nie wyszły powitać Jego Eminencji, to 
parafia Dobrzyniewska na czele ze swo-

im ukochanym księdzem proboszczem 
potrafiła wystawić aż trzy bramy po- 
witalne. Wszystko to możemy zawdzięczać 
naszemu ukochanemu ks. proboszczowi 
Ignacemu Cyraskiemu, który pomimo że 
przebył niespełna rok w naszej parafii Do-
brzyniewskiej, to już przez ten czas krótki 
stał się dla parafii wszystkiem dla wszyst-
kich. Daj Boże, żeby w naszej Odrodzonej 
Ojczyźnie takich kapłanów i patriotów 
było jak najwięcej, a wtenczas rzeczy-
wiście Polska stanie się szczęśliwa. Ja ze 
swej strony pisząc to krótkie sprawozdanie 
z przejazdu Jego Eminencji przez parafię 
Dobrzyniewską, składam z głębi serca 
serdeczne podziękowanie ukochanemu 
ks. proboszczowi I. Cyraskiemu, życząc 
Mu dobrego zdrowia i długich lat życia.

Wierny parafianin 
A. Polecki

Prymas August Hlond
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Fundacja i centrum szkolenia jeździeckiego „Chraboły”

Wszystko rozpoczęło się od marzeń 
związanych z posiadaniem własnego domu 
i skrawka ziemi. Pracując w stajniach 
w Polsce i za granicą, prowadząc większe 
ośrodki jeździeckie w regionie,  zdobyłam 
wszechstronne doświadczenie. Szkoliłam 
jeźdźców na terenie całego województwa. 
Wśród wielu zaszczepiłam zamiłowanie 
do ujeżdżenia; innym pomogłam zrozu-
mieć jego sens. W międzyczasie naby-
łam wraz z mężem ziemię w Chrabołach, 
z myślą o postawieniu na niej domu i staj-
ni własnym koniom. W 2010 r. na stałe do 
Chraboł przyjechały pierwsze konie.

Przez ponad 20 lat pracowałam jako 
szkoleniowiec, a także sędzia jeździecki. 
Wyszkoliłam od podstaw wielu instrukto-
rów, a także osoby, które otworzyły własne 
stajnie i teraz szkolą innych. Przez cały ten 
czas wzbraniałam się przed otwarciem 
własnego ośrodka, wiedząc, z jakimi trud-
nościami przyjdzie mi się zmierzyć.

Zawirowania w systemie oświaty 
i zamykanie szkół w naszym kraju, skut-
kowały postawieniem w stan likwidacji 
Centrum Edukacji w Supraślu, w któ-
rym uczyłam przedmiotów zawodowych 
w Technikum Hodowcy Koni. Zaistniała 
sytuacja przyczyniła się do założenia wła-
snej działalności i tak w 2015 r. powsta-

ła stajnia treningowa. Działalność skon-
centrowana była na szkoleniu jeźdźców, 
a także młodych adeptów. Zajmowałam 
się również przyuczaniem młodych koni, 
a także korygowaniem złych nawyków 
u koni, z którymi ich właściciele lub inni 
szkoleniowcy sobie nie radzili. W tym 
też czasie został powołany klub sportowy 
o nazwie Centrum Szkolenia Jeździeckie-
go „Chraboły” zwany Klubem Jeździec-
kim „Chraboły”, którego członkowie 
mogą brać udział w oficjalnej rywalizacji 
sportowej. Członkowie to zarówno dzie-
ci, młodzież, jak i dorośli. Reprezentanci 
KJ „Chraboły” od lat są wielokrotnymi 
mistrzami województwa w ujeżdżeniu 
i skokach przez przeszkody od najniż-
szych klas po najwyższe. Liczba dzieci 
i młodzieży startującej w barwach klubu 
sukcesywnie wzrasta. Startują również do-
rośli, co jest dowodem nieszablonowego 
podejścia, a przede wszystkim poziomu 
szkolenia. Nasz klub reprezentowany jest 
przez najliczniejszą grupę zawodników 
spośród pozostałych klubów.

Od roku 2018 Stajnia Treningowa 
zmieniła osobowość prawną i na jej miej-
sce powstała Podlaska Fundacja Jeździec-
ka. Dysponujemy dobrze wyszkolonymi 
końmi, posiadamy duży plac zewnętrzny 

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE
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oraz krytą ujeżdżalnię z lustrami, dzięki 
czemu możemy pracować bez względu 
na pogodę. Oprócz rekreacyjnego i spor-
towego użytkowania koni, prowadzimy 
również hipoterapię, organizujemy prze-
jażdżki w terenie wierzchem, a także 
bryczką.

 Na terenie naszej stajni realizowa-
ne są projekty unijne, współpracujemy  
z Powiatową Poradnią Psychologiczno-
-Pedagogiczną w Białymstoku, której 
podopieczni mogą korzystać z hipoterapii. 
Zajęcia dostosowane są do potrzeb klien-
ta. Pracujemy indywidualnie lub w małych 
grupach. Szkolimy wszystkich, od począt-
kujących, przez zaawansowanych, po ka-
dry instruktorskie. W celu dalszego kształ-
cenia organizujemy kliniki szkoleniowe 
z ujeżdżenia i skoków przez przeszkody, 
w których mogą brać udział jeźdźcy z róż-
nych stajni. Na terenie naszej stajni został 
zrealizowany  kurs na instruktorów jeź-
dziectwa oraz hipoterapii. W przyszłości 
możliwe będzie przeprowadzenie kolej-
nych kursów. W  2019 r. zorganizowali-
śmy pierwsze zawody w ujeżdżeniu, któ-
re cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
W 2020 r.  planujemy zawody w ujeżdże-
niu, a także w skokach przez przeszkody. 
Nasza stajnia charytatywnie wspierała 
realizację zajęć hipoterapii uczestników 
projektu „Trening umiejętności społecz-
nych — szansą na aktywizację” realizo-
wanego dzięki zaangażowaniu Stowarzy-
szenia Królewski Gościniec Podlasia oraz 
Towarzystwa Przyjaciół Gminy Dobrzy-
niewo Duże.  Jesteśmy otwarci na współ-
pracę. Na zajęcia można umawiać się pod 
nr. tel. 606879441 lub przez messenger na 
kontakt Agnieszki Szafran.

Agnieszka Szafran

*
W „Głosie Dobrzyniewa” nr 4 z 2019 r. w tekście 
dotyczącym działalności Klubu Jeździeckiego Osto-
ja omyłkowo zamieściliśmy zdjęcie Podlaskiej Fun-
dacji Jeździeckiej. Przepraszamy obie organizacje za 
pomyłkę.                                                             RED.

Mamy M-boty

Szkoła w Pogorzałkach rozpoczęła 
przygodę z programowaniem i roboty-
ką już w 2015 roku. Od tego czasu dzię-
ki zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli, 
ciągle powiększamy i rozwijamy swoją 
pracownię programowania. Do bogatego 
zestawu robotów z serii Lego i Photonów 
dołączyły teraz trzy M-boty. Urządzenia 
te dostarczyła Politechnika Łódzka we 
współpracy z Politechniką Warszawską, 
w ramach Centrum Mistrzostwa Infor-
matycznego. Placówki te wspomagają 
naszego nauczyciela w rozwoju nauki pro-
gramistycznej. Zdobytą wiedzę może on 
później przekazywać swoim uczniom na 
zajęciach pozalekcyjnych. W ramach CMI 
uczniowie rozwiązują zadania na specjal-
nej platformie internetowej. Udział w tych 
zajęciach to odkrywanie i rozwój talentów 
w zakresie informatycznym. Uczestnicząc 
w nich młodzi ludzie mają możliwość roz-
wiązywania problemów projektowych, 
które niewątpliwie przydadzą się im  
w przyszłym życiu zawodowym. Ucznio-
wie z klas starszych programują już w ję-
zyku Python.

Warto tu też nadmienić, iż większość 
zajęć programowania jest prowadzonych 
bezpłatnie. Uczestniczą w nich uczniowie 
od klasy III do VII. Można więc powie-
dzieć, że Szkoła Podstawowa w Pogorzał-
kach programowaniem stoi.

Paweł Wysztygiel

Oświata, kultura, wychowanie
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W Szkole Podstawowej w Obrubni-
kach od lutego do grudnia 2020 roku re-
alizowany będzie projekt „Matematyka 
— to mój świat” w ramach wygranego 
przez szkołę konkursu na grant z Fundacji 
mBanku.

Uczniów posiadających zdolności 
matematyczne chcemy otoczyć szczegól-
ną opieką. Wymaga to nowych, skutecz-
nych rozwiązań w indywidualizacji pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej. Projekt 
obejmuje organizację pozalekcyjnych 
zajęć z matematyki w dwóch grupach 
wiekowych: młodszej (uczniowie klasy 
I) i starszej (uczniowie klas IV-VIII). Na 
zajęciach dzieci będą same doświadczać 
matematyki przy pomocy innowatorskich 
metod aktywizujących oraz zakupionych z 
grantu pomocy dydaktycznych. W ramach 
projektu zostanie również zorganizowany 
wyjazd na obchody „Podlaskich Dni Ma-
tematyki” na Politechnikę Białostocką. 

Danuta Ferenc-Gonczaruk
Anna Walendziuk

Matematyka — to mój świat

W ZSP w Dobrzyniewie Dużym od-
był się XIX Gminny Turniej Gier i Za-
baw klas I-III. W olimpijce wzięły udział 
wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. 
Klasyfikacja szkół:
I miejsce - ZSP w Dobrzyniewie Dużym;
II miejsce - SP w Obrubnikach;
III miejsce - ZSP w Dobrzyniewie Dużym
IV miejsce - ZSP w Nowym Aleksandro-
wie;
V miejsce - SP w Pogorzałkach.

Po zakończeniu zawodów dyrektor 
Ewa Rzemieniecka wręczyła puchary  
i dyplomy wszystkim drużynom biorącym 
udział w zawodach, które ufundowała 
Rada Rodziców przy ZSP w Dobrzynie-
wie Dużym. Gratulujemy wszystkim dru-
żynom i opiekunom. Zapraszamy za rok.

Janina Kozakiewicz

Gminny Turniej 
Gier i Zabaw

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE
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12 stycznia w Zespole Szkolno- 
-Przedszkolnym w Nowym Aleksandro-
wie miał miejsce XII Gminny Przegląd 
Jasełkowy, który odbył się pod patronatem 
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże. 

 Celem zasadniczym spotkania było 
przybliżenie tematyki Świąt Bożego Na-
rodzenia — zgłębienie refleksji nad tajem-
nicą tych świąt, ale również integracja ze-
społów jasełkowych przybyłych  ze szkół 
z terenu naszej gminy.

Zaproszonych zostało wielu zacnych 
gości, a swoją obecnością zaszczycili nas:  
ksiądz Leon Grygorczyk proboszcz para-
fii w Dobrzyniewie Kościelnym, ksiądz 
Krzysztof Kowalewski proboszcz parafii 

w Kozińcach, sekretarz Gminy Dobrzy-
niewo Duże Krzysztof Bagiński, radni 
z terenu naszej gminy, przedstawiciele 
Gminnej Komisji Oświaty oraz nauczy-
ciele i rodzice z dziećmi, jak również 
mieszkańcy pobliskich wsi.  

Mogliśmy obejrzeć barwne wido-
wiska w wykonaniu uczniów klas I- VIII 
oparte na tradycjach ludowych, podziwiać 
wielobarwne kostiumy, zabawne sceny, 
śpiew kolęd, w który włączała się także 
licznie zgromadzona publiczność. W XII 

Gminnym Przeglądzie Jasełkowym udział 
wzięły następujące szkoły: Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Nowym Aleksandro-
wie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Do-
brzyniewie Dużym, Szkoła Podstawowa 
w Pogorzałkach oraz Szkoła Podstawowa 
w Obrubnikach.

Występom towarzyszyła podnio-
sła atmosfera Świąt Bożego Narodzenia,  
a zaangażowanie dzieci i nauczycieli oraz 
bardzo wysoki poziom prezentowanych 
Jasełek utwierdziły  w przekonaniu, że 
organizowanie takiej uroczystości w przy-
szłości ma ogromny sens.  

Dzięki środkom finansowym, które 
otrzymaliśmy z Gminnej Komisji Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych  
w Dobrzyniewie Dużym mogliśmy za-
kupić nagrody za udział w XII Gminnym 
Przeglądzie Jasełkowym jak również 
zorganizować poczęstunek wszystkim 
uczestnikom tej uroczystości. Występują-
ce zespoły zostały tradycyjnie uhonoro-
wane dyplomami, nagrodami rzeczowymi 
oraz słodyczami.   

Marta Kulesza

XII Gminny Przegląd Jasełkowy
Oświata, kultura, wychowanie
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Okres zimowy to dla zawodników 
LZS Korona Dobrzyniewo Duże przerwa 
w rozgrywkach ligowych. Nie oznacza to 
jednak, że jest to czas wolny od treningów 
i nic się nie dzieje. Jest wręcz odwrotnie. 
Wszystkie drużyny intensywnie trenują, 
rozgrywają mecze sparingowe lub uczest-
niczą w towarzyskich turniejach piłkar-
skich na terenie naszego województwa. 

W lutym nasz klub był organizato-
rem trzech turniejów halowych KORONA 
CUP dla zawodników z roczników 2009, 
2010, 2011 i młodszych. W każdym z nich 
wystąpiła około setka młodych adeptów 
piłki nożnej. Nie brakowało w nich emo-
cji, pięknych akcji i bramek oraz dopingu 
bardzo licznie zgromadzonych kibiców na 
trybunach. 

Wielkie podziękowania dla trene-
rów za organizację, rodzicom za pomoc  
w przygotowaniu zawodów, Ewie Rzemie-
nieckiej, dyrektor ZSP w Dobrzyniewie 

Dużym za udostępnienie hali sportowej, 
a także wójtowi Gminy Dobrzyniewo 
Duże za objęcie turnieju patronatem oraz 
ufundowanie nagród zawodnikom.

Ze sportowym pozdrowieniem.
Marek Jamiołkowski 
Przewodniczący Zarządu 
GZ LZS w Dobrzyniewie Dużym

Turnieje Korona Cup

Drużyna żaków na turnieju w Brańsku

Turniej Korona Cup w Dobrzyniewie Dużym

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE
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Uczniowski Klub Sportowy „OKA-
MI” z Dobrzyniewa Dużego, na prośbę 
wychowawczyń z grupy 3-latków Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Fastach: Ur-
szuli Kołodko oraz Anny Rybołowicz, po-
mógł w zorganizowaniu zajęć ruchowych 
na macie pod hasłem „Walentynki na spor-
towo – dbam o swoje serduszko”.                                                            

Trener Wojtek przeprowadził szereg 
atrakcyjnych zabaw, przypominając wie-
lokrotnie o konieczności dbania o swoje 
zdrowie, poprzez codzienne gimnastyko-

wanie się. Dzieci rozpoczęły zajęcia od 
obowiązkowej rozgrzewki, a następnie 
miały do pokonania coraz trudniejsze i 
bardziej wymagające tory przeszkód. Ten 
dość nietypowy sposób obchodów Walen-
tynek był strzałem w 10!

Zajęcia zakończyły się rozdaniem pa-
miątkowych medali w kształcie walentyn-
kowych serduszek oraz słodkich niespo-
dzianek. Na dowód tego integracyjnego 
spotkania udostępniamy zdjęcie.
                                                     Zarząd klubu

Walentynki na sportowo
Oświata, kultura, wychowanie
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13 lutego, w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Fastach, zorganizowano ko-
lejną edycję Charytatywnego Koncertu 
Walentynkowego. W tym roku nasza pla-
cówka postanowiła wspomóc białostockie 
Stowarzyszenie „PRO SALUTE”, działa-
jące na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową. 
Dyrektor Joanna Gołębiewska zachęcała 
wszystkich do otworzenia swoich serc  
i wspierania tych, którzy z różnych powo-
dów potrzebują pomocy. 

Podczas koncertu wystąpili ucznio-
wie naszej szkoły, zespół folklorystyczny 
Narwianie, a także wokalistki z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Michałowie. Uczestni-
cy mogli wysłuchać wielu utworów tema-
tycznie powiązanych ze świętem miłości. 
Momentami było żywiołowo, a czasem 
nostalgicznie i bardzo nastrojowo. 

W trakcie koncertu odbyły się liczne 
licytacje atrakcyjnych upominków, m.in. 
voucherów, biletów wstępu, obrazów, piłki 
nożnej z podpisami zawodników Korony 
Dobrzyniewo oraz płyt CD. Całość popro-

wadził niezastąpiony Artur Grycz, nauczy-
ciel ZSP w Fastach.

Podczas koncertu, dzięki ofiarno-
ści uczestników, udało się zebrać kwotę 
2011,72 zł, za co w tym miejscu pragnie-
my wszystkim bardzo podziękować. 

Organizatorzy: Urszula Kołodko, 
Katarzyna Kozłowska, Anna Rybołowicz, 
Karolina Roszkowska oraz Beata Gogo-
lewska. 

Charytatywny koncert walentynkowy

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE
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Brak śniegu nie stanął jednak na 
przeszkodzie w zorganizowaniu ferii zi-
mowych w Gminnym Centrum Kultury. 
Zimowisko odbyło się w dniach 20-22.01 
oraz 27-29.01. Wzięło w nim udział 34 
dzieci. W czasie zajęć uczestniczyły w 
grach i zabawach zespołowych, integracyj-
nych oraz rozgrywkach gier planszowych. 
Uczestnicy zajęć wyjechali do Muzeum 

Ikon w Supraślu, gdzie mogli obejrzeć 
zbiory oraz wziąć udział w warsztatach pi-
sania ikon. Dużo radości sprawiły również 
warsztaty tworzenia i zdobienia masek 
karnawałowych. Ostatnią atrakcją tego-
rocznych ferii był spektakl w Białostockim 
Teatrze Lalek pt. „Baśń o rycerzu bez gło-
wy” połączony z warsztatami teatralnymi  
i możliwością zwiedzenia magazynu lalek, 
gdzie zgromadzono nawet najstarsze eks-
ponaty BTL. 

Brak śniegu nie przeszkadzał

Karnawałowo 25 stycznia sala konferencyjna 
GCK zamieniła się w magiczne miejsce 
pełne wróżek, księżniczek, strażaków, po-
licjantów, pielęgniarek i superbohaterów. 
To za sprawą karnawałowego balu prze-
bierańców dla dzieci z „Wioski rodzinnej” 
oraz uczestników zimowiska GCK. Tego 
dnia nie zabrakło muzycznych zabaw in-
tegracyjnych, tańców do melodii Straussa 
oraz słodkich niespodzianek. Uczestnicy 
wraz z rodzicami wzięli udział w pokazie 
balonowym oraz zabawach umuzykalnia-
jących z wykorzystaniem skrzypiec, gitary 
basowej i innych instrumentów prowadzo-
nych przez Annę Czykietę. Bal zakończył 
się wręczeniem nagród za przygotowanie 
pięknych kostiumów i wspólną zabawę. 

Oświata, kultura, wychowanie
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Za nami koncert walentynkowy zor-
ganizowany w ramach cyklu „Spotkanie 
z muzyką”. W tym roku gościliśmy niesa-
mowite trio z Białegostoku: Sylwię Woj-
ciechowską-Stefaniak, Urszulę Adriannę 
Kuleszę oraz Oskara Chlabicza. Artyści 
zachwycili nas talentami i repertuarem, 
który wprawił zgromadzoną w GCK pu-
bliczność w iście walentynkowy nastrój. 
Wysłuchaliśmy pięknych duetów miło-
snych, jak również dźwięków piosenek 
wiecznie żywego Zbigniewa Wodeckiego. 
Koncert tradycyjnie zakończył się kilku-
minutową owacją na stojąco.

Walentynkowy wieczór

Panowie paniom
6 marca odbył się koncert z okazji 

Dnia Kobiet, wieńczący 3-letni cykl wyda-
rzeń muzycznych pn. „Spotkanie z muzy-
ką”. Na scenie Wiejskiego Domu Kultury 
w Pogorzałkach tego wieczoru wystąpili 
panowie z zespołu instrumentalnego „The 
Consonance Trio” wraz z wokalistą Ma-
teuszem Stachurą, którzy zaprezentowali 
największe polskie przeboje minionych 
lat. 

Koncertowi towarzyszyło również 
spotkanie z przedstawicielami WRD KWP 
oraz WRD KMP w Białymstoku, którzy 
przeprowadzili prelekcję pn. „Być kobie-

tą, być kobietą... — rozważną i przezorną 
w ruchu drogowym”. 

Występ artystów nagrodzony został 
długimi owacjami, po których wójt gmi-
ny Dobrzyniewo Duże Wojciech Cybulski 
złożył życzenia i wręczył kwiaty wszyst-
kim paniom.

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE
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Oświata, kultura, wychowanie

Spotkanie bibliotekarzy

4 marca w siedzibie Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym 
odbyło się spotkanie bibliotekarzy po-
wiatu białostockiego. Było to spotkanie 
zorganizowane w koalicji GBP z Urzę-
dem Gminy w Dobrzyniewie Dużym, 
Starostwem Powiatu Białostockiego oraz 
Książnicą Podlaską. Z zaproszenia, oprócz 
licznie przybyłych bibliotekarzy powiatu, 
skorzystali sekretarz gminy Krzysztof Ba-
giński oraz bibliotekarki gminnych szkół 
(nowe Aleksandrowo, Obrubniki). 

Spotkanie miało charakter meryto-
ryczny i nosiło tytuł „Literatura i historia 
w postaciach zapisana — biblioteczne 
zaakcentowanie wydarzeń 2020 r .” W ra-
mach tego tematu odbyły się dwa bardzo 
interesujące wykłady. Pierwszy pt. „Bitwa 
warszawska 1920 rok — genialna strate-
gia, czy cud ?” zaprezentował Jacek Delert 
— kulturoznawca, historyk, przewodnik 
turystyczny. Drugi, „Przypadki złego Ty-
rmanda”, nawiązujący do obchodów roku 
Tyrmanda, wygłosiła znana w kręgach li-
terackich, zamieszkała w naszej gminie dr 
Marta Białobrzeska, wykładowca UwB, 
nauczycielka języka polskiego i wiedzy 
o kulturze.

Anna Huk

Spotkanie historyczne

Instruktorki GCK uczestnikom klu-
bów „W sile wieku” oraz „Pełni życia” 
zorganizowały spotkania z konsultant-
kami kosmetycznymi. W ich trakcie do-
wiedzieć się można było, jak prawidłowo 
pielęgnować skórę, jak nakładać i dobie-
rać kosmetyki odpowiednie do wieku oraz 
poznać trendy w makijażu. Konsultantki 
indywidualnie dobrały paniom program 
pielęgnacyjny.

19 lutego odbyło się spotkanie z 
Robertem Radzikiem — znakomitym 
pisarzem, publicystą oraz pasjonatem hi-
storii. Autor przedstawił „wyzwolenie” 
Polski przez Sowietów i sposób, w jaki 
ustanawiane były rządy komunistów. Pi-
sarz ukazał również kulisy dramatycznej 
walki podziemia niepodległościowego na 
Białostocczyźnie. Spotkanie zakończy-
ło się rozmową mieszkańców z pisarzem 
oraz dedykacjami w autorskiej książce 
„Wszystko dla kochanej Ojczyzny”.

Dla zdrowia i urody
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Od wielu lat z podziwem obserwuje-
my dorobek artystyczny Zespołu Folklo-
rystycznego „Narwianie”, który nie tylko 
podtrzymuje tradycje naszego regionu, 
lecz jest także piękną wizytówką gminy. 
Jako jeden z najstarszych zespołów na 
Podlasiu, mających w swym repertuarze 
rdzenną muzykę oraz inscenizację obrzę-
dów ludowych charakterystycznych dla 
tego regionu, osiągnął znaczące sukcesy  
w regionie, kraju i za granicą. 

W 2020 roku zespół obchodzi 65. 
rocznicę powstania, stąd pomysł na wyda-
nie jubileuszowej płyty. Z radością rozpo-
częliśmy współpracę z Gminnym Centrum 
Kultury w Dobrzyniewie Dużym, czego 
efektem jest nagranie płyty CD. Członko-
wie Zespołu Folklorystycznego Narwianie 
otrzymali niepowtarzalną szansę prezenta-
cji twórczości własnej nie tylko na terenie 
Podlasia, ale także całego kraju. 

W ramach środków własnych Gmin-
nego Centrum Kultury został opracowany 
i wydany folder promocyjny prezentują-

cy 65-letnią historię i twórczość Zespołu 
Narwianie będący uzupełnieniem wydania 
płytowego oraz opracowanie okładki płyty 
CD.

Wszystkim członkom Zespołu życzy-
my dalszych sukcesów!

Zarząd TPGD

Zadanie publiczne ,,Narwianie dumą Podlasia – wydanie płyty 
jubileuszowej” jest współfinansowane ze środków Wojewódz-
twa Podlaskiego.

działamy, nie narzekamy

Narwianie dumą Podlasia
Wydanie płyty jubileuszowej

Z ogromną radością informuję, iż 
Gminne Centrum Kultury w Dobrzynie-
wie Dużym otrzymało dofinansowanie ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury na realizację zadania 
„Czas na działanie jest TERAZ! — cykl 
warsztatów interdyscyplinarnych”. 

Dzięki uzyskanemu wsparciu finan-
sowemu mieszkańcy gminy Dobrzyniewo 
Duże będą mieli możliwość wzięcia udzia-
łu w cyklu nowatorskich warsztatów, które 
odbędą się na przestrzeni bieżącego roku 
w dziewięciu świetlicach na terenie gminy. 

Osoby zainteresowane udziałem  
w naszych działaniach zachęcam do śle-
dzenia informacji zamieszczanych na stro-
nie internetowej www.gckdobrzyniewo.pl 
oraz na portalu społecznościowym Face-
book.  

Serdecznie zapraszam do udziału w 
naszych działaniach. 

Joanna Sobieska
dyrektor GCK w Dobrzyniewie Dużym

Rusza program edukacja kulturalna 2020
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16 lutego w walentynkowym na-
stroju została przeprowadzona przez Sto-
warzyszenie Mieszkańców Ziemi Podla-
skiej — Młodzi z Dobrzyniewa cykliczna 
akcja zbiórki krwi. Tym razem do naszej 
akcji włączyły się panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z naszej gminy. Dzięki nim na 
powitalnym stoliku zawitały przepyszne 
ciasta, w których nasi krwiodawcy mogli 
się rozsmakować. Także panie z Forever 
Living Products wsparły nas interesującą 
prezentacją naturalnych kosmetyków oraz 
zabiegami na dłonie. Swój udział mieli 
także najmłodsi, którzy robili przepiękne 
walentynkowe laurki. 

Tradycyjnie zbiórka krwi  zakończy-
ła się rozlosowaniem nagrody specjalnej 
wśród zdających krew, jaką jest samochód 
marki Volvo na weekend. Do wygrania 
były także m.in. pobyt w strefie welnees 
dla dwoje w Dworku Czarneckiego oraz 
prezenty od firmy Forever. 

Na łamach tego czasopisma chcieli-
byśmy wszystkim osobom podziękować 
serdecznie za tak wspaniały gest, jakim 
jest oddanie krwi oraz za wsparcie i udział 
w naszych imprezach charytatywnych. 

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w następnych akcjach krwiodastwa. Naj-
bliższa zbiórka krwi już 10 maja 2020 r. w 
przychodni w Dobrzyniewie Fabrycznym.                                  

Z  pozdrowieniami dla mieszkanców 
Gminy Dobrzyniewo Duże!

Członkowie stowarzyszenia 
Młodzi z Dobrzyniewa

Walentynkowe krwiodawstwo
działamy, nie narzekamy
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a to ciekawe!

Różaniec Apaczy
Świątynia w Kopisku otrzymała  

w darze różaniec wykonany przez Indian 
Apaczy z Arizony w USA. Każdy paciorek 
został ręcznie wyrzeźbiony z kamienia 
morsa. 

Podarunek przywiózł p. Tomasz 
Opęchowski — lekarz i dyrektor ośrodka 
dla Indian w Phoenix.

Joanna Żarniewska

PO PROSTU PYCHA! — PRZEPISY KULINARNE CZYTELNIKÓW

Obowiązkowa na wielkanocnym 
stole

Wykonanie:
Żółtka i margarynę (masło) utrzeć 

z cukrem. Dodać obie mąki, proszek do 
pieczenia, cukier wanilinowy i wódkę. 
Wymieszać i na koniec dodać pianę 
z białek.

Ciasto wlać do wysmarowanej 
i posypanej bułką tartą formy. Można kilka 
łyżek ciasta wymieszać z kakao i w trakcie 
wlewania ciasta do formy wrzucić ciemne 
ciasto (z kakao) w kilku miejscach. Babka 
będzie łaciata.

Formę zamknąć i zanurzyć w zimnej 
wodzie (ok. 2/3 formy). Wody ma być tyle, 
by forma stabilnie stała. Gdy w trakcie 
gotowania część wody wyparuje, należy 
uzupełnić wrzątkiem do właściwego 
poziomu (ok. 2–3 razy).

Gotować 1,5 godziny. Wystudzić, 
wyjąć formę z wody i babkę z formy. 
Udekorować według własnego uznania 
i możliwości.

Smacznego!
Nadzieja Wojtecka
KGW w Pogorzałkach

Od bieżącego numeru będziemy 
przedstawiać Państwu ciekawe i wypróbo-
wane przepisy, które proponują Koła Go-
spodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. 
Smacznego!

Babka gotowana
Uwaga! Potrzebna specjalna forma zamy-
kana, dostępna w sklepach gospodarstwa 
domowego.

Składniki:
5-6 żółtek
1 szkl. cukru
1 masło lub margaryna Kasia
1 szkl. mąki pszennej
1 szkl. mąki ziemniaczanej
1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia
1 kieliszek wódki
1 cukier wanilinowy
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Harcerski obowiązek
Od 2017 r. przy Szkole Podstawowej 

w Nowym Aleksandrowie z inicjatywy 
Dominiki Sławińskiej i Eweliny Grze-
gorczyk, została utworzona Drużyna Har-
cerska ,,Złote Orły”. Przez rok harcerze 
odbywali, używając terminologii harcer-
skiej, ,,próbę’’, co oznacza, że kandydo-
wali na pełnoprawną drużynę poprzez wy-
konywanie określonych zadań. Udało się! 
W 2018 r. rozkazem Komendanta Hufca 
Białystok drużyna otrzymała numer 47!

Zdecydowanie więcej mogę powie-
dzieć o drugim roku działalności, gdyż 
wtedy właśnie rozpoczęła się moja przy-
goda z tą drużyną. W 2018 r. zasiliła ją 
spora rzesza nowych harcerzy. Wśród nich 
znalazłem się i ja. Zafascynował mnie ich 
poziom wiedzy i doświadczenia. Mimo 
krótkiego czasu działalności, drużyna 
miała dobrze wykształconą kadrę i wielu 
wybitnych harcerzy.

Początek roku zaczął się od górnego 
C, mianowicie biwaku dwudniowego. Na 
tym wyjeździe 47. DH oficjalnie otrzy-
mała tytuł drużyny grunwaldzkiej, czy-
li rodzaju specjalności. Jest to ogromne 
wyróżnienie, a jednocześnie sporo dodat-
kowych zadań. Później wydarzenia po-
toczyły się jak lawina. Sprzątaliśmy gro-
by, uczestniczyliśmy w uroczystościach 

lokalnych o charakterze patriotycznym  
i religijnym, pomagaliśmy przy organiza-
cji imprez szkolnych, a także działaliśmy 
w wolontariacie. W połowie roku otrzy-
maliśmy wiadomość, że Druhna Drużyno-
wa postanowiła utworzyć sześć zastępów: 
cztery damskie i dwa męskie. Pod koniec 
roku odbył się biwak, tym razem już jako 
samodzielna 47. Grunwaldzka Drużyna 
Harcerska. Pożegnaliśmy też na nim druh-
ny i druhów ósmoklasistów odchodzących 
do szkoły średniej. 

Kolejny rok harcerski rozpoczęła za-
razem smutna, jak i radosna wiadomość, 
że nasza druhna przyboczna Ewelina spo-
dziewa się dziecka! Gratulacji nie było 
końca! Mimo wszystko smuciło nas to, 
że na jakiś czas nas opuści… Na biwaku 
druhna oficjalnie nas pożegnała. Na tym 
samym biwaku powołany został nowy 
przyboczny, wybrany wśród zastępowych. 
Dołączyła do nas także pani Kasia, będąca 
nowym pedagogiem szkolnym. 

Dziś ,,cztery siedem” rozgląda się 
za szczepem chętnym nas przyjąć. Za-
praszamy także nowych harcerzy, goto-
wych spełnić swój obowiązek oraz przede 
wszystkim dobrze się bawić. 

Stanisław Kulesza
Przyboczny 47. GDH Złote Orły
w Nowym Aleksandrowie

DZIECI MAJĄ GŁOS
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Fot. Amelia Żmiejko

W tym miejscu publikujemy 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


