
1

-

kwartalnik nr 3 (11)     LiPIEC - WRZESIEŃ 2021

dobrzyniewa
Glos



głos dobrzyniewa

2

Redakcja:
Krzysztof Bagiński — redaktor naczelny

Anna Móżdżyńska — korekta
Ewelina Sadowska-Dubicka

Dominika Sławińska
Joanna Żarniewska

Opr. graficzne i skład komputerowy:
Ewelina Sadowska-Dubicka

Wydawca:
Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże,

ul. Białostocka 25,
16-002 Dobrzyniewo Duże

Zdjęcie na okładce:
Spektakl „Len”

Druk:

Sobolewo, ul. Tygrysia 50
15-509 Białystok

Nakład: 2000 egz.

ISSN  2657-7089

Spis treści:

Słowo od wójta .................................... s. 3
Co w samorządzie? .............................. s. 4
Ludzie gminy ..................................... s. 13
Śladami historii ................................... s. 18
Oświata, kultura, wychowanie ........ s. 19
Działamy, nie narzekamy ................. s. 32
A to ciekawe! ...................................... s. 39



3

W minionym miesiącu inaczej niż 
w latach poprzednich obchodziliśmy 
święto dożynkowe. Podczas kilku spo-
tkań z rolnikami oraz dożynek parafial-
nych dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne 
plony, a rolnikom za ich trud, dzięki któ-
remu na naszych stołach mamy codzien-
ny bochenek chleba.

Podczas ostatniej sesji rady gminy 
oraz posiedzeń komisji rady dyskuto-
waliśmy nad pomysłem zmian w funk-
cjonowaniu komunikacji autobusowej 
na linii 106. Poszukiwaliśmy sposobów 
na zmniejszenie kosztów, które ponosi 
gmina oraz obniżenia cen biletów, pod 
warunkiem zachowania odpowiednich 
standardów obsługi pasażerów.

Pomysłem na rozwiązanie wymie-
nionych wyżej kwestii jest rezygnacja 
z usług Białostockiej Komunikacji Miej-
skiej oraz zlecenie przez gminę, jako 
organizatora transportu zbiorowego, 

wykonywania tego zadania przez innego 
operatora. Takie rozwiązanie umożliwi 
gminie pozyskanie dopłaty w kwocie 3 zł 
do wozokilometra ze środków krajowych 
w ramach Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych.

Rada Gminy upoważniła mnie do 
podjęcia takich działań i zawarcia sto-
sownej umowy z nowym przewoźni-
kiem.

Zanim zdecyduję się na zawarcie 
takiej umowy, chcę wysłuchać głosu 
mieszkańców. Zwłaszcza, że nowe roz-
wiązanie, oprócz korzyści, może rodzić 
dla nich pewne utrudnienia. Obecnie 
jeden bilet kupiony w Białostockiej Ko-
munikacji Miejskiej, pomimo wygó-
rowanej ceny, umożliwia korzystanie 
z kilku linii. Wprowadzenie innego ope-
ratora na linię 106 będzie rodziło, dla 
niektórych mieszkańców, konieczność 
zakupu dwóch biletów, jednego na linię 
106 i dodatkowego na dojazd do miejsca 
docelowego komunikacją miejską BKM. 
Bilety na linię 106 w nowym rozwiąza-
niu będą tańsze niż obecnie. Mieszkańcy, 
którzy nie będą potrzebowali dodatko-
wej przesiadki na komunikację miejską 
będą mieli zdecydowanie tańsze bilety 
miesięczne. Natomiast mieszkańcy, ku-
pujący dwa bilety miesięczne, nie będą 
ponosili większych kosztów niż obecnie.

Proszę państwa o opinie na ten te-
mat, przekazywane w kontaktach oso-
bistych ze mną lub pracownikami urzę-
du gminy lub pocztą e-mail na adres  
kancelaria@dobrzyniewo.pl. Państwa 
głos będzie ważny w podjęciu tej trudnej 
decyzji.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Co będzie z linią 106?
SŁOWO OD WÓJTA
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Dobre zarządzanie rozwojem gminy 
to zarządzanie prowadzone w dialogu ze 
społecznością lokalną. Taki dialog nie jest 
jednak prosty. Trzeba go prowadzić sta-
le, spotykać się z mieszkańcami i rozma-
wiać z nimi, wsłuchiwać się w ich opinie 
i potrzeby, a także zapoznawać się z ich 
pomysłami i inicjatywami. Trzeba także 
informować o tym, jakie działania prowa-
dzi Urząd Gminy i inne gminne jednostki, 
a także wyjaśniać przepisy oraz przekony-
wać do różnych, samorządowych koncep-
cji i działań.

Dialog taki w naszej gminie prowa-
dzimy na bieżąco. Odbywają się zebrania 
wiejskie, podczas prac nad programami 
rozwoju gminy mają miejsce publicz-
ne warsztaty i spotkania konsultacyjne, 
mieszkańcy odbywają rozmowy z Radny-
mi, Wójtem i samorządową kadrą kierow-
niczą, a także biorą bezpośredni lub zdalny 
udział w sesjach Rady Gminy i w posiedze-
niach jej Komisji. Stały dialog odbywa się 
też w ramach codziennej współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi i podmiota-
mi gospodarczymi. Do dialogu służą nam 
także „Głos Dobrzyniewa”, nasze strony 
internetowe i biuletyny informacji publicz-
nej, profile w mediach społecznościowych, 
a także korespondencja e-mail. Każdego 
dnia wiele informacji telefonicznie i oso-
biście przyjmują i udzielają także pracow-
nicy Urzędu Gminy, Gminnego Centrum 
Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz gminnych szkół i przedszkoli.

Ten dialog społeczny postanowili-
śmy jeszcze bardziej rozszerzyć, realizując 
co dwa lata badania ankietowe. Będą one 
nam wszystkim służyć do kilku celów. Po 

pierwsze dzięki nim lepiej poznamy opi-
nie różnych osób w sprawach związanych 
z działalnością gminy. Te opinie są dla nas 
bardzo ważnie po to, by doskonalić bieżą-
ce działania gminy i wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom, a także by aktualizować 
gminne programy rozwoju, w tym przede 
wszystkim Strategię Rozwoju Gminy Do-
brzyniewo Duże. Po drugie, poprzez ba-
dania ankietowe, do dialogu społecznego 
chcemy włączyć również te osoby, które 
rzadko brały udział w jego dotychczaso-
wych formach. Wierzymy, że anonimo-
wość ankiety, możliwość zastanowienia 
się nad odpowiedziami na zadane pytania, 
a także komfortowa, w tym zdalna, do-
mowa, a nawet wspólna, rodzinna forma 
uczestnictwa w badaniach, spowodują, że 
wezmą w nich udział także te osoby, któ-
re dotąd rzadko uczestniczyły w dialogu 
z samorządem. Po trzecie, badania ankie-
towe pozwolą nam pozyskać informacje 
w uporządkowany sposób, a jednocześnie 
porównywać bieżące wyniki z wynikami 
uzyskanymi w latach poprzednich. Dzięki 
temu będziemy wiedzieć, jak zmieniają się 
lokalne opinie na dane tematy, jak zmie-
niają się oczekiwania, czego można się 
spodziewać i co należy robić w najbliższej 
przyszłości.

Aby dostosować badania ankietowe 
do potrzeb różnych grup osób z naszej 
gminy, postanowiliśmy podzielić je na trzy 
oddzielne części. Są to zatem ogólne bada-
nia ankietowe przeznaczone dla wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy, a także 
badania ankietowe rolników prowadzą-
cych gospodarstwa na terenie naszej gmi-
ny, jak również badania ankietowe przed-

Badania ankietowe – weź udział, wyraź 
opinię, miej wpływ na swoją gminę

Co w samorządzie?
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siębiorców i naczelnej kadry kierowniczej 
firm zarejestrowanych w naszej gminie.

Badania ankietowe mieszkańców 
gminy rozpoczną się już 8 października 
i będą kontynuowane do końca tego mie-
siąca. Udział w nich można wziąć na trzy 
sposoby. Sposób pierwszy to wejście na 
stronę internetową Gminy Dobrzyniewo 
Duże i skorzystanie z umieszczonego na 
niej linku do elektronicznego formularza 
ankiety. Po jego kliknięciu zostaniemy 
przekierowani do pytań, na które możemy 
spokojnie i wygodnie odpowiedzieć w do-
godnym dla nas momencie. Sposób drugi 
to wypełnienie tradycyjnej, papierowej 
ankiety. Będą one udostępniane w Urzę-
dzie Gminy, Gminnym Centrum Kultury 
i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 
a także przez sołtysów. Po wypełnieniu, 
będzie je można zostawić Urzędzie Gminy, 
wysłać do tego urzędu tradycyjnym listem, 
albo wysłać ich skan na urzędowy e-mail. 
Możliwe będzie także ściągnięcie formula-
rza ankiety ze strony internetowej Urzędu 
Gminy, samodzielne jego wydrukowanie, 
a po wypełnieniu przekazanie do Urzędu 
Gminy w jeden z ww. sposobów.

W ankiecie dla mieszkańców będzie-
my pytani o opinie między innymi na te-
mat:
• komunikacji autobusowej,
• wodociągów, kanalizacji, gospodarki od-
padowej, a także gminnych dróg, chodni-
ków, oświetlenia i ścieżek rowerowych,
• funkcjonowania gminnych szkół podsta-
wowych i przedszkola,
• dostępności i jakości gminnych obiektów 
oraz usług sportowo-rekreacyjnych,
• dostępności i atrakcyjności gminnych 
działań kulturalno-rozrywkowych,
• bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
a także estetyki miejsc publicznych,
• działań gminy dla środowiska i świado-
mości ekologicznej mieszkańców,

zaspokojenia potrzeb seniorów i osób nie-
pełnosprawnych,
• pożądanych przez mieszkańców działań 
gminy.

Badania ankietowe rolników zaplano-
waliśmy na ten sam okres. Rolnicy też będą 
mogli wypełnić ankietę elektroniczną lub 
ściągnąć ją, wydrukować i wysłać tradycyj-
nie albo e-mailem do Urzędu Gminy. Po-
nadto, formularze ankiet dostarczone zo-
staną do losowo wybranych gospodarstw 
rolnych wraz z prośbą o ich wypełnienie 
i odesłanie. Wśród pytań, jakie zadamy 
w tych ankietach, znalazły się dotyczące:
• dostępności i jakości dróg polnych,
• dostępności wody oraz stanu rowów 
śródpolnych, kanałów i innych urządzeń 
melioracyjnych,
• wpływu stanu lokalnego środowiska na-
turalnego na gospodarkę rolną,
• wpływu prawnych form ochrony przyro-
dy na gospodarkę rolną,
• najważniejszych problemów funkcjono-
wania lokalnego rolnictwa,
• perspektyw rozwoju rolnictwa w gminie,
propozycji działań gminy, które byłyby 
najkorzystniejsze dla rozwoju lokalnego 
rolnictwa.

Również badania ankietowe przed-
siębiorców i naczelnej kadry kierowniczej 
firm zaczną się 8 października i potrwają 
do końca miesiąca. Dystrybucja ankiet bę-
dzie taka sama jak w przypadku rolników. 
Jeśli chodzi o pytania, które znajdują się 
w tych ankietach, to dotyczą one między 
innymi opinii na temat:
• najważniejszych problemów rozwoju 
przedsiębiorczości w naszej gminie,
• warunków infrastrukturalnych prowa-
dzenia działalności gospodarczej,
• dostępności zakupu i dzierżawy gruntów 
oraz przeznaczenia w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego,
• wpływu środowiska naturalnego i jego 

Co w samorządzie?
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zanieczyszczeń na prowadzoną działalność 
gospodarczą,
• problemów z zatrudnieniem,
• działań gminy, które byłyby korzystne dla 
rozwoju danego przedsiębiorstwa i całej 
przedsiębiorczości w naszej gminie.

Na ewentualne pytania dotyczące 
ankiet odpowiedzi uzyskają Państwo pod 
adresem e-mai: kancelaria@dobrzyniewo.
pl lub pod telefonem 857428155 Urzędu 
Gminy Dobrzyniewo Duże.

Gorąco zachęcam wszystkich Pań-
stwa do udziału w naszych badaniach an-
kietowych. Aby móc podnosić jakość ży-
cia naszych mieszkańców oraz poprawiać 
warunki prowadzenia działalności gospo-

darczej i gospodarki rolnej, potrzebujemy 
precyzyjnych, aktualnych i wiarygodnych 
informacji na temat Państwa opinii, ocze-
kiwań i zamiarów. Bardzo pomocne mogą 
stać się też dla nas wszystkich Państwa 
pomysły, propozycje i inne, inspirujące 
przemyślenia. Dzięki nim będziemy mogli 
coraz lepiej wypełniać naszą samorządową 
misję.

Serdecznie zapraszam zatem na naszą 
stronę internetową, do spotkań z ankiete-
rami i do przesyłania wypełnionych ankiet.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

W lipcu 2021 roku w Hotelu Dwór 
Czarneckiego Spa & Wellness odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie kolejnego projektu 
realizowanego przez Gminę Dobrzyniewo 
Duże w ramach Programu Współpracy 
Interrego V-A Litwa-Polska 2014-2020. 
Partnerem projektu pn. „Wzmocnienie 
współpracy w zakresie zarządzania kry-
zysowego i bezpieczeństwa na obszarze 
LTPL” jest Gmina Pagegiai (Litwa). Pro-
jekt będzie trwał 24 miesiące (01.12.2020 
–30.11.2022). W trakcie realizacji projektu 
odbędą się polsko-litewskie szkolenia skie-
rowane do mieszkańców, dzieci i osób od-
powiedzialnych za zarządzanie kryzysowe 
oraz walkę z pandemią. 

Gminy Dobrzyniewo Duże i Pagegiai 
zakupią samochody do dekontaminacji. 
Sprzęt taki jest niezbędny do walki z za-
grożeniem pandemicznym (COVID-19) 
i epidemiologicznym. Gminy nie posia-
dają takich aut, a możliwość ich zakupu 

w ramach projektu poprawi bezpieczeń-
stwo społeczne i środowiskowe po obu 
stronach granicy. W wyniku zaistniałej 
pandemii COVID-19 Gmina Dobrzynie-
wo Duże planuje także budowę Centrum 
kryzysowego ostrzegania i obrony cywil-
nej. Budynek zostanie dobudowany do 
istniejącej Remizy OSP w Pogorzałkach. 
Budowla będzie służyła nie tylko jako Cen-
trum Kryzysowe, ale także jako magazyn 
na wyposażenie zakupione przez gminę na 

Dobrzyniewo Duże i Pagegiai – wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa

Nie tylko w czasie pandemii

Co w samorządzie?
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wypadek sytuacji kryzysowych i epidemii. 
Gmina Pagegiai wykona remont budynku 
socjalnego przeznaczonego na kwarantan-
nę, który po zakończeniu pandemii będzie 
wykorzystywany jako tymczasowe miesz-
kania socjalne dla rodzin zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, które oczekują na 
stałe mieszkania socjalne.

Liderem projektu jest Gmina Dobrzy-
niewo Duże, która pozyskała 494 949,30 
EUR, z czego dofinansowanie wynosi 85% 
tj. 420 706,90 EUR. Wartość całego Projek-

tu to 997 944, 65 EUR, w tym dofinanso-
wanie ze środków UE to 848 252,94 EUR.

Do tej pory w ramach projektu udało 
się zrealizować dwa szkolenia skierowane 
do dzieci oraz jedno szkolenie, w którym 
udział wzięli przedstawiciele obu Gmin 
odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe:

20 sierpnia 25 przedstawicieli Lidera 
Projektu (po 4 uczniów z każdej szkoły 
gminy Dobrzyniewo Duże, 3 opiekunów – 
pracowników placówek oświatowych oraz 
2 członków zespołu projektowego) wzięło 
udział w zorganizowanym w gminie Page-
giai wspólnym szkoleniu dla dzieci „Za-
chowanie podczas epidemii”. 

Dzieci miały możliwość spotkania się 
ze swoimi rówieśnikami z gminy Pagegiai. 
Brały także udział we wspólnych warsz-
tatach z zakresu praktycznych działań 
i zachowań podczas pandemii COVID-19. 
Dzięki temu uczestnicy poznali nie tylko 

sposoby zapobiegania ewentualnym zaka-
żeniom, ale nauczyli się także radzić sobie 
w sytuacjach nerwowych i stresujących.  

Łącznie w szkoleniu udział wzięło 50 
osób: 40 dzieci, 6 opiekunów oraz 4 przed-
stawicieli projektu.

30 września Gmina Dobrzyniewo 
Duże zorganizowała wspólne szkolenie 
pn. „Zachowanie w przestrzeni w czasie 
kryzysu”. Odbyło się ono w Laboratorium 
Symulacji Medycznych w Suwałkach. Bra-
ło w nim udział łącznie 50 uczestników 

z obu gmin (40 dzieci, 6 opiekunów oraz 
4 reprezentantów projektu). 

W trakcie zajęć dzieci poznały zasady 
współpracy oraz bezpiecznych zachowań 
w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy 
mieli możliwość odbycia zajęć „na powie-
trzu”, gdzie mogli w praktyce zastosować 
nabytą wiedzę i umiejętności. Trening 
w symulacji karetki pogotowia pozwolił 
im na sprawdzenie swoich reakcji w sy-
tuacjach stresowych, wymagających szyb-
kich i zdecydowanych decyzji, zaś ćwi-
czenia z udziałem fantomów nauczyły ich 
zasad udzielania pierwszej pomocy.

Iwona Karczewska

Co w samorządzie?
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405 mln zł będzie kosztować projekt 
i budowa ok. 10 km odcinka Krynice-Do-
brzyniewo-Białystok Zachód przyszłej 
trasy S19 Via Carpatia. Odcinek Krynice-
-Dobrzyniewo-Białystok Zachód ma być 
gotowy na przełomie 2024 i 2025 r.

Droga ekspresowa S19 będzie mia-
ła dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu 
w każdą stronę (z rezerwą terenu pod trze-
ci pas) i będzie przystosowana do obciążeń 
11,5 t/oś. Rodzaj konstrukcji nawierzchni 
wybierze wykonawca, przy zachowaniu 
wymagań jakościowych GDDKiA.

Zadanie obejmować będzie też bu-
dowę 13 obiektów inżynierskich, w tym 
dwóch mostów – nad rzeką Supraśl i rzeką 
Białą, a także wiaduktu kolejowego nad to-
rami Białystok – Ełk.

Droga ekspresowa S19 wiedzie od 
przejścia granicznego z Białorusią w Kuź-
nicy Białostockiej, przez bliskie sąsiedztwo 
Białegostoku i dalej na południe przez Lu-
blin aż do granicy ze Słowacją w Barwin-
ku. Ten fragment S19 jest częścią między-
narodowego korytarza transportowego Via 
Carpatia łączącego kraje bałtyckie, poprzez 
Białystok, Lublin i Rzeszów, z południem 
Europy.                                  Joanna Żarniewska

Przygotowania do budowy S19
Co w samorządzie?

28 września odcinek S19 Sokółka – Dobrzyniewo 
Duże uzyskał decyzję środowiskową
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Promujemy Dobrzyniewo
Co w samorządzie?

Podsumowaniem projektu „Promo-
cja gminy Dobrzyniewo Duże” była kon-
ferencja pt. „Dziedzictwo przyrodnicze 
i kulturowe gminy Dobrzyniewo Duże”, 
która odbyła się 5 października w Świetlicy 
Wiejskiej OSP w Letnikach.

Uczestników powitał Wojciech Cy-
bulski, wójt Gminy Dobrzyniewo Duże, 
konferencję prowadziła Ewa Wyszyńska 
z Towarzystwa Przyjaciół Gminy Dobrzy-
niewo. Referaty wygłosili:
• dr Artur Gaweł, dyrektor Podlaskiego 
Muzeum Kultury Ludowej – „Dziedzictwo 
kulturowe gminy Dobrzyniewo Duże”;
• dr Dan Wołkowycki, Instytut Nauk Le-
śnych, Politechnika Białostocka – „Dzie-
dzictwo przyrodnicze Gminy Dobrzynie-
wo Duże”;
• mgr inż. Joanna Kurzawa, dyrektor Par-
ku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej 
– „Uwarunkowania i wymogi ochrony 
środowiska naturalnego w gminie Dobrzy-
niewo Duże, w szczególności na obszarze 
Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyń-
skiej”;
• mgr Sławomir Halicki, Usługi turystycz-
ne Sławomir Halicki – „Zintegrowany sys-

tem szlaków turystycznych na terenie gmi-
ny Dobrzyniewo Duże”.

Projekt podsumował Krzysztof Ba-
giński, sekretarz Gminy Dobrzyniewo 
Duże, który zaprezentował materiały 
promocyjne oraz wydawnictwa: książkę 
Edwarda Popławskiego pt. „Historia para-
fii dobrzyniewskiej” (tom I – „Dzieje”, tom 
II – „Osadnictwo”); folder pt. „Dziedzic-
two przyrodnicze i kulturowe gminy Do-
brzyniewo Duże” z tekstami i zdjęciami dr. 
Artura Gawła i dr. Dana Wołkowyckiego 
oraz mapę turystyczną gminy opracowaną 
przez firmę ATIKART.

Projekt Gminy Dobrzyniewo Duże 
i Towarzystwa Przyjaciół Gminy Dobrzy-
niewo pt. „Promocja gminy Dobrzyniewo 
Duże”, realizowany w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyń-
ska, był współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej, poddziałanie „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
PROW 2014-2020.        

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Krzysztof Bagiński
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Co w samorządzie?

Ruszyliśmy 
ponownie

W związku z ograniczeniami zwią-
zanymi z panującą pandemią COVID-19 
nastąpiła przerwa czasowa w realizacji za-
łożeń projektowych. Z tym większą rado-
ścią przywitaliśmy 8 lipca w Hotelu Dwór 
Czarneckiego Spa & Wellness wszystkich 
przybyłych gości na seminarium szkole-
niowym mającym na celu promocję part-
nerstwa. Obecnością swoją zaszczyciło 
nas 12 delegatów beneficjenta z Litwy, 
12 reprezentantów Gminy Zabłudów oraz 
30   przedstawicieli z ramienia lidera pro-
jektu w osobach wójta i sekretarza Gminy 
Dobrzyniewo Duże, przewodniczącej i rad-
nych Rady Gminy, urzędników i miesz-
kańców. W ramach realizacji projektu pn. 
„Wzmocnienie administracji publicznej 
i współpracy na rzecz poprawy bezpiecz-
nego środowiska LT-PL” („Strengthening 
public administration and cooperation for 
improving safe LT-PL environment” Nr 
LT-PL-3R-255) grupa docelowa strażaków 
poszczególnych oddziałów Ochotniczej 
Straży Pożarnej miała możliwość wymiany 

doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzi-
nie pożarnictwa i ratownictwa. 

Wnioski płynące z seminarium są 
jednoznaczne: system bezpieczeństwa 
pożarowego wymaga ciągłego wdrażania 
innowacyjnych i różnorodnych rozwią-
zań zwiększających skuteczność ochrony 
przeciwpożarowej, zarówno w obszarze 
technologicznym, jak i technicznym. Nie-
zbędne jest pozyskiwanie i poszerzanie 
wiedzy specjalistycznej oraz zdobywanie 
doświadczenia przez strażaków. Nie bez 
znaczenia pozostaje edukacja lokalnych 
mieszkańców na temat bezpieczego zacho-
wania w sytuacjach awaryjnych. Wiedzę 
na ten temat można było zdobyć podczs 
spotkania w Gminnym Centrum Kultury 
w Dobrzyniewie Dużym, które odbyło się 
7 października.

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

Małgorzata Sokólska
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W bieżącym kwartale Referat Gospo-
darki Komunalnej przeprowadził kontrolę 
nielegalnych przyłączy wód opadowych 
do kanalizacji sanitarnej, wymieniono 
również wkłady w filtrach antyodoro-
wych w miejscowości Fasty przy ulichach 
św. Krzyża oraz Białostockiej. Trwają tak-
że prace związane z budową nowej stacji 
uzdatniania wody we wsi Obrubniki. 

Co w samorządzie?

Gdzie uzyskać wsparcie psychologiczne?

Wykonywane są również prace na 
drogach gminnych polegające na równa-
niu oraz żwirowaniu, jak również koszeniu 
poboczy i utrzymaniu porządku na przy-
stankach komunikacji publicznej.

Michał Gabrel
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

Nowe filtry i stacja uzdatniania wody

GOPS w Dobrzyniewie Dużym poda-
je do wiadomości wykaz instytucji udziela-
jących wsparcia psychologiczngo dla osób 
poddanych izolacji z powodu COVID-19, 
nadzorowi epidemiologicznemu i kwaran-
tannie w powiecie białostockim:
n Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Białymstoku 
tel. 664 025 504 
wtorek– środa, godz. 8.00–15.00

n Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Białymstoku 
tel. 85 741 62 35 
środa, godz. 13.00–15.00
n Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Łapach 
tel. 517 826 011, 85 715 23 34 
poniedziałek–piątek, godz. 9.00–11.00
n Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Białymstoku – Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej
tel. 85 744 50 27, 85 744 50 28 
całodobowo
n Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Białymstoku – Zespół ds. Pieczy 
Zastępczej
tel. 85 742 04 61, 85 741 04 96 
poniedziałek, godz. 8.00–17.00
wtorek–piątek, godz. 8.00–15.00
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Pytanie do wójta:
Wyloty dwóch ulic na osiedlu w Do-

brzyniewie Fabrycznym: ul. Dębowej 
i ul. Modrzewiowej nie zostały pokryte do 
końca kostką brukową. Czy w planach jest 
uzupełnienie brakujących części, utrud-
niających jazdę samochodem?

            Marian
                             

Wójt odpowiada
W bieżącym roku została wykonana 

dokumentacja projektowa przebudowy 
poruszanych w pytaniu odcinków ul. Dę-
bowej i ul. Modrzewiowej w Dobrzyniewie 
Fabrycznym.

Przetarg na wykonanie tej inwestycji 
jest w przygotowaniu, a jej realizacja pla-
nowana jest na rok 2022.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

MIESZKAŃCY PYTAJĄ, WÓJT ODPOWIADA

„Urwana” kostka

21 września w cerkwi pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego obyły się uroczysto-
ści z okazji Dnia Krajowej Administracji 
Skarbowej. KAS zapewnia bezpieczeństwo 
finansom państwa, zwalczania przestęp-
czość podatkową i celną. 

W nabożeństwach wzięli udział Ka-
pelani, kierownictwo podlaskiej Krajowej 
Administracji Skarbowej, przedstawiciele 

Izby Administracji Skarbowej w Białym-
stoku, urzędów skarbowych województwa 
podlaskiego i Podlaskiego Urzędu Celno-
-Skarbowego w Białymstoku, sołtys wsi Fa-
sty Renata Brzeska oraz parafianie.

Uroczystościom towarzyszył poczet 
sztandarowy Izby Administracji Skarbowej 
w Białymstoku.         ks. Piotr Augustyńczuk

Kapelan KAS

Wojewódzkie obchody KAS w Fastach
Co w samorządzie?
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Według przeboju J. Stuhra sprzed 
lat – „śpiewać każdy może…” Jakie 
jest Pana zdanie na ten temat?

Przede wszystkim warto sobie uświa-
domić fakt, że każdy z nas posiada najważ-
niejsze elementy do wydobycia głosu. Są to 
m.in. struny głosowe, przepona, krtań, gar-
dło oraz jama ustna, która pozwala nam na 
pewne modyfikacje głosu językiem, policz-
kami, ustami czy też podniebieniem. Cięż-
ko jest tak w krótkim czasie wytłumaczyć  
funkcję aparatu wokalnego. Natomiast czy 
śpiewać każdy może? – z pewnością tak, 
mniej bądź bardziej udolnie. 
Jak długo jest pan kierownikiem 
muzycznym zespołu Narwianie?

3 lata. 
Jak zaczęła się Pana przygoda z ze-
społem?

Przygoda z zespołem Narwianie za-
częła się już w 2017 roku, kiedy to ukoń-
czyłem pierwszy, następnie drugi stopień 
wyższych studiów na Uniwersytecie Mu-
zycznym Fryderyka Chopina w Białym-
stoku w klasie prof. zw. dr hab. Bożeny 
Violetty Bieleckiej. Za sprawą ówczesnego 
kierownika Narwian, Kamila Wróblew-
skiego, początkowo moja osoba w zespo-
le przybrała charakter akompaniatora. 
Z biegiem czasu dostąpił mnie ogromny 
zaszczyt, aby objąć kierownictwo nad ze-
społem, a zarazem ogromne wyzwanie, by 
temu sprostać. 

Prowadzenie zespołu folklorystycz-
nego, który liczy ponad 65 lat, z tradycja-
mi, z dużym dorobkiem artystycznym, jest 
ogromnym wysiłkiem, lecz także wspania-
łą przygodą, którą na zawsze zapamiętam.

Ile osób liczy zespół i w jaki prze-
dziale wiekowym są jego członko-
wie?

Obecnie zespół liczy 24 członków, 
w tym zespół wokalny – 16 osób oraz ze-
spół instrumentalny – 8 osób. Przedział 
wiekowy zespołu wynosi od 15 do 60. roku 
życia.
 Ile czasu pochłania praca z zespo-
łem (próby), a ile praca twórcza 
(opracowanie repertuaru)?

Zacznijmy od tego, że próby całego 
zespołu odbywają się raz w tygodniu po 
2-3 godziny. Jest to dużo i mało. Zależy jak 
na to spojrzeć. Niektórym osobom może 
się wydawać, że rozczytanie tekstu i nauka 
linii melodycznej utworu nie będzie spra-
wiać większego problemu, gdyż wszyscy 

Rozmowa z Piotrem Gołowczycem – kierownikiem zespołu 
folklorystycznego Narwianie

Dużo cierpliwości, serca i pokory

LUDZIE GMINY

Piotr Głowczyc, kierownik Narwian

Fot. Bartosz Kozłow
ski
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będą śpiewali jednakowo. Natomiast jeżeli 
jest to utwór z podziałem na głosy (sopran, 
alt, tenor) wymaga to nie tylko znajomości 
swojej partii, ale też osłuchania się z inny-
mi głosami, które współbrzmią jednocze-
śnie. Do tego potrzebne jest skupienie oraz 
praca zespołowa. Praca twórcza, w którą 
wliczają się kompozycję, aranżacje mojego 
autorstwa, pochłania o wiele więcej czasu 
niż próby zespołu. Niekiedy są to tygodnie, 
a nawet miesiące.

Praca z zespołem wymaga dużo cier-
pliwości, serca, a przede wszystkim pokory. 
Skąd czerpie Pan inspiracje mu-
zyczne?

Żartobliwie można powiedzieć, że 
inspiracje przychodzą same do głowy. 
W mojej ocenie jest to prawda. Oczywi-
ście pisząc utwór czy opracowując czyjeś 
dzieło, wymaga to ogromnego wyciszenia, 
skupienia, pomysłu, ale przede wszystkim 
znajomości literatury muzycznej opartej 
o współczesne techniki kompozytorskie. 
Inspiracją do tworzenia utworów wokal-
no-instrumentalnych są przede wszystkim 
własne doświadczenia muzyczne zebrane 
na przestrzeni 21 lat.

Czy w zespole techniką wokalną 
jest śpiew biały? Jak nauczyć się 
śpiewu białego? Czy to łatwe?

Nie, nie jest. W zespole posługuję się 
techniką bel canto – techniką powstałą 
w okresie baroku, polegającą na artystycz-
nym operowaniu głosem podczas wykony-
wania dzieła muzycznego. Natomiast śpiew 
biały jest typową techniką wokalną dla 
muzyki ludowej zwaną „śpiewokrzykiem”. 
Moim zdaniem technika ta jest bardzo 
trudna, gdyż opiera się o wykorzystanie 
naturalnych rezonatorów ciała z naciskiem 
na rejestr czołowy i nosowy. Czyli poprzez 
technikę krzyku wydobywamy melodię. 
Czy jest prowadzony nabór do ze-
społu? Jakie kryteria trzeba speł-
nić, by zostać członkiem Narwian?

Oczywiście, że tak. Jeżeli osoba, która 
lubi współczesny folklor, ma poczucie ryt-
mu, jest dyspozycyjna i chce reprezento-
wać naszą gminę na forum ogólnopolskim 
i nie tylko, to jak najbardziej zapraszamy. 
W ten sposób staramy się tworzyć jedną 
wielką rodzinę, jaką jesteśmy.
Przynależność do zespołu wiąże 
się z koncertowaniem w różnych 

LUDZIE GMINY
Fot. Bartosz Kozłow

ski
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Rozmowa z Kamilem Wróblewskim – instruktorem muzycz-
nym GCK w Dobrzyniewie Dużym

Muzyka to część każdego z nas

miejscach. Który z wyjazdów kon-
certowych był dla Pana najcie-
kawszy?

Tak, to prawda. Zacznijmy od tego, 
że przynależność do zespołu wiąże się 
z licznymi wyjazdami. Według mnie każ-
dy wyjazd, każdy koncert jest niesamowitą 
przygodą, przeżyciem oraz lekcją na dalsze 
koncertowanie. Wszystkie występy ZF-
Narwianie były ciekawe, wszystkie utkwi-
ły w pamięci, zwłaszcza, gdy z przyczyn 
niezależnych ode mnie moja koncepcja 
ulegała niespodziewanej zmianie. To się 
zapamiętuje najbardziej.  
Na przykład?

Na przykład, gdy mieliśmy zaplano-
wany godzinny koncert, a na miejscu oka-
zało się, że mamy do dyspozycji tylko 40 
minut i repertuar trzeba szybko skrócić.
Jak mężczyzna-instruktor doga-
duje się w pracy z żeńskim zespo-
łem? Które cechy charakteru się 
w tym wypadku przydają?

Przede wszystkim wymaga to od pro-
wadzącego znajomości techniki wokalnej 
i znajomości ambitusu (skali) głosów żeń-

skich (sopran, alt). Praca z kobietami nie 
jest wymagająca, gdyż realizują wszystkie 
uwagi, ze starannością wykonując ćwicze-
nia wokalne. Próby przebiegają w miłej 
atmosferze. Nie ma różnicy miedzy pra-
cą z kobietami a mężczyznami, ponieważ 
w obu przypadkach potrzebne jest zamiło-
wanie do muzyki i chęć jej poznania. 
Czy uważa pan, że kultura regio-
nalna i szeroko pojęty regionalizm 
jest odpowiednio promowany?

Tak, jak najbardziej. Chciałbym nad-
mienić, że muzyka ludowa, którą wyko-
nujemy jest pewnym elementem naszego 
wielopokoleniowego dziedzictwa kulturo-
wego. Będzie ona istniała dzięki ludziom, 
którzy chcą ją pielęgnować i dzielić się nią 
z innymi. 
Jakie są najbliższe plany zespołu?

W najbliższym czasie mamy w pla-
nach kolejne kompozycje, wydanie drugiej 
płyty, konkurs w Stoczku Łukowskim oraz 
warsztaty wokalno-taneczne, które z pew-
nością zaprocentują w kolejnym sezonie 
koncertowym.
Dziękuję za rozmowę.       

    Rozmawiała
Joanna Żarniewska

Czy zgadza się Pan ze stwierdze-
niem „Muzyka łagodzi obyczaje”?

Muzyka jest jedną ze sztuk pięknych, 
która ma niewyobrażalny wpływ na psy-
chikę człowieka. Niejednokrotnie stanowi 
ważną część życia wielu osób. Po pierw-
sze brzmienie wszelkiego rodzaju melodii 
może wzbudzać pozytywne emocje i zmie-
niać ludzkie nastawienie do życia. Przenosi 

słuchacza w świat marzeń, potrafi wyciszyć 
i nadać nastrój danej sytuacji.

W obecnym świecie praktycznie na 
każdym kroku towarzyszą nam brzmienia 
muzyki, np. w czasie świąt, wesel, chrzcin 
dziecka lub pogrzebów. 

Warto też pamiętać, że tematy wielu 
rozmów  związane są z wymianą poglądów 
dotyczących rodzajów ulubionej muzyki. 

LUDZIE GMINY
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Bycie fanem jakiegoś gatunku muzycznego 
zbliża do siebie grupy tysiąca kultur różnią-
cych się językiem, religią, kolorem skóry. 
Albowiem źródło łagodzące obyczaje jest 
także niewerbalnym sposobem wyrażania 
siebie. Pomaga w nawiązywaniu kontaktu 
ze światem i przezwyciężaniu wszelkich 
smutków. Powoduje ciągłe narastanie we-
wnętrznej radości i daje człowiekowi siłę 
w pokonywaniu trudności.

Inny aspekt jest taki, iż  melodie re-
laksujące stosowane są jako środek tera-
peutyczny w pracy z ludźmi o opóźnionym 
rozwoju. Nie od zawsze uważano go za me-
todę leczenia. Dopiero po jakimś czasie za-
częto stosować muzykę jako stały element 
pracy w szpitalach i szkołach. Muzykote-
rapia znajduje również zastosowanie przy 
zaburzeniach zachowania u osób przecho-
dzących okres dojrzewania. Dzieje się tak 
ze względu na kojące i odreagowujące stre-
sy działanie muzyki.

Reasumując, muzyka to część każde-
go z nas. Spotykamy ją w każdym miejscu 
i w każdym czasie. 
Od jak dawna pełni Pan funkcję 
instruktora muzycznego?

Funkcję instruktora muzycznego 
w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzy-
niewie Dużym pełnię od marca 2017 roku. 
Pamiętam, że bardzo stresowałem się obję-
ciem tego stanowiska, ponieważ nigdy nie 
pracowałem w domu kultury. Jednak moje 
obawy okazały się bezpodstawne, bowiem 
zostałem ciepło przyjęty przez niesamowi-
tych ludzi, którzy w GCK pracują od lat.
Śpiewa Pan w chórze Opery i Fil-
harmonii Podlaskiej. W jakiej roli 
czuje się Pan lepiej: instruktora 
czy wykonawcy?

Praca na scenie daje mi dużo satysfak-
cji, ale przekazywanie wiedzy i kształtowa-
nie gustu muzycznego młodego człowieka 
to zajęcie, w którym spełniam się najbar-

dziej. Jak mawiał Janusz Korczak: „Nie ma 
nic piękniejszego na świecie, niż beztroski 
uśmiech szczęśliwego dziecka” - to hasło 
przyświeca mi w codziennej pracy instruk-
tora muzycznego.
Kiedy zaczął Pan muzykować, in-
teresować się muzyką?

Już od najmłodszych lat przejawia-
łem żywe zainteresowanie śpiewem i grą 
na instrumentach. Często występowałem 
na akademiach szkolnych, potem śpiewa-
łem w chórze. Miałem wielkie szczęście do 
nauczycieli muzyki, którzy potrafili zarazić 
miłością do muzykowania.
Czy komponuje Pan własne utwo-
ry, gra na jakimś instrumencie?

Komponuje... to zbyt poważne sło-
wo. Jako osoba wykształcona muzycznie 
aranżuję utwory na własne potrzeby. Gram 
na fortepianie, ale dla własnej przyjemno-
ści, nauczyłem się grać również na gitarze 
i skrzypcach. Na pierwszym miejscu jed-
nak stawiam instrument, którego używam 
na co dzień – mój głos.

Kamil Wróblewski podczas zajęć w GCK

LUDZIE GMINY



17

Na czym polega edukacja muzycz-
na w placówce kulturalnej, jaką 
jest GCK?

Edukacja muzyczna w wiejskiej pla-
cówce kulturalnej nie różni się niczym od 
edukacji w mieście. Ludzie na całym świe-
cie podobnie odczuwają pragnienie ob-
cowania ze sztuką. Najważniejsze jest od-
krycie w człowieku potencjału, jaki w nim 
drzemie i umiejętność czerpania przyjem-
ności w procesie tworzenia muzyki.
Jak jest wyposażona pracownia 
muzyczna GCK?

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu dy-
rektora GCK pani Joanny Sobieskiej uda-
ło się wygrać projekt w ramach programu 
„Moja Mała Ojczyzna”, dzięki któremu 
w 2018 roku wyremontowaliśmy pomiesz-
czenie, które przystosowaliśmy na potrze-
by pracowni muzycznej GCK. Przestrzeń 
wyposażyliśmy w profesjonalne sprzęty 
niezbędne do prowadzenia zajęć muzycz-
nych, rytmicznych oraz muzykoterapii. 
Posiadamy pianino, instrumentarium Car-
la Orffa, Bum Bum Rurki, materiały nu-
towe, pulpity, krzesła dla gitarzystów oraz 
lustra do prowadzenia zajęć rytmicznych.
Jak dużym zainteresowaniem cie-
szą się zajęcia muzyczne prowa-
dzone/organizowane przez Pana?

Jestem zadowolony z ilości uczniów, 
jaka przybywa z roku na rok do naszej pra-
cowni. I już teraz zapraszam do zapisów na 
kolejny sezon. W ofercie muzycznej pro-
ponujemy zajęcia wokalne, gry na pianinie, 
gry na gitarze oraz nowość – zespół „Mali 
Narwianie”.
Czy to oznacza, że muzyka ludowa 
jest Panu szczególnie bliska?

Tak, można tak powiedzieć. Ten te-
mat towarzyszył mi podczas edukacji mu-
zycznej, pisałem pracę licencjacką i magi-
sterską związaną tematycznie z folklorem. 
Przez rok byłem kierownikiem muzycz-

nym Narwian. Potrzebowałem akordeoni-
sty, więc zaprosiłem do współpracy swego 
przyjaciela – Piotra i obecnie to on jest 
wspaniałym kierownikiem muzycznym 
Narwian.
Co jest dla Pana największym suk-
cesem w dotychczasowej pracy?

Pochwalę się pracą przy tworzeniu 
Etnomusicalu „Od Kupalnocki do wesela”, 
który zaprezentowaliśmy Państwu w ubie-
głym roku. Było to nie lada wyzwanie, ale 
myślę, że efekt finalny przerósł nasze naj-
śmielsze oczekiwania i jest piękną wizy-
tówką gminy Dobrzyniewo Duże.
Jakiej muzyki słucha Pan w wol-
nym czasie? Jaki jest Pana ulubio-
ny wykonawca?

Nie mam ulubionego wykonawcy. Je-
stem otwarty na różne style i gatunki mu-
zyczne, jednakże najbliższa mojemu sercu 
jest muzyka klasyczna.
Jakie jest Pana najpiękniejsze mu-
zyczne wspomnienie?

Moje najpiękniejsze wspomnienie... 
to z pewnością solowe role w musicalach 
i bajkach muzycznych w Operze i Filhar-
monii Podlaskiej. Najmilej wspominam 
kreowanie roli młodego żołnierza Janko 
podczas polskiej premiery musicalu „Dok-
tor Żywago”, na który Państwa serdecznie 
zapraszam. 
Na stronie GCK można przeczytać, 
że Pana pasją jest też gotowanie. 
Która potrawa/danie wychodzi 
Panu najlepiej? Czy lubi Pan im-
prowizować w kuchni?

Tak! Gotowanie to moje hobby. 
Uwielbiam pichcić rodzinie i przyjacio-
łom. Najpewniej czuję się gotując zupy, 
jednak ze względu na braki w warsztacie 
kulinarnym improwizuję tylko na własne 
potrzeby – z gośćmi wolę nie ryzykować!
Dziękuję za rozmowę.

    Rozmawiała
Joanna Żarniewska

LUDZIE GMINY
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Cegielnia w Dobrzyniewie

wsi: Dobrzyniewa Dużego, Dobrzyniewa 
Kościelnego, Dobrzyniewa Fabrycznego 
i Ogrodnik. Robotnikami z Dobrzyniewa 
Dużego byli miedzy innymi: Stanisław 
Jackowski s. Izydora, Stanisław Bezubik, 
Wróblewski Alojzy i jego ojciec Kazimierz, 
Władysław Świsłocki, Alojzy Storonowicz, 
Antoni i Dominik Sokólscy s. Józefa, Wła-
dysław Zadanowicz, Stanisław Zubrycki 
i jego ojciec Romuald. Stanisław, Rajmund 
i Kalikst Bezubikowie oraz Adam Świsłoc-
ki trudnili się przeważnie transportem ce-
gły do Białegostoku, przy pomocy swoich 
własnych zaprzęgów.

Zdjęcia i opis pochodzą z archiwum 
śp. Jakuba Antoniuka. Dziękujemy rodzi-
nie za ich udostepnienie.

Znajdujące się przy skrzyżowaniu 
szosy z drogą wiodącą do Dobrzyniewa 
Kościelnego bogate pokłady gliny zachęci-
ły Kazimierza Pankiewicza z Białegostoku 
do założenia tu jeszcze w końcu XIX w. 
dużej cegielni, którą prowadził z przerwą 
w czasie pierwszej wojny światowej, aż do 
września 1939 r. Przez parę lat wyrabiano 
tu również dachówkę.

Wśród stałych robotników cegielni 
był Antoni Szyłkowski, władze radzieckie 
w 1939 r. przeforsowały jego wybór do tzw. 
Tymczasowego Zgromadzenia Zachodniej 
Białorusi.

Obok kilku stałych rodzin robotni-
czych w cegielni pracowało kilkudziesię-
ciu sezonowych robotników z sąsiednich 

ŚLADAMI HISTORII
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Co nowego w szkole w Fastach?
OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE

Szkoła  
w Fastach

Gmina Powiat Wojewódz-
two

Kraj Skala 
staninowa

język polski 65% 61% 56% 58% 60% 6

matematyka 61% 51% 47% 47% 47% 8

język angielski 82% 69% 63% 65% 66% 8

Mentoring rodzicielski
W okresie wrzesień – grudzień zosta-

ną wznowione spotkania w ramach men-
toringu rodzicielskiego, który cieszył się 
wielkim zainteresowaniem wśród rodzi-
ców dzieci uczących się w ZSP w Fastach, 
Dobrzyniewie Dużym, Nowym Aleksan-
drowie i Obrubnikach. 
Nowe wnętrza w nowym roku 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Fastach została przeorganizowana star-
sza część budynku. Od tego roku szkolne-
go mamy nowy dodatkowy oddział przed-
szkolny. Wszystkie oddziały przedszkolne 
znajdują się na parterze, mają nową szat-
nię i odmalowane sale. Za pomoc w od-
malowaniu i reorganizacji sal dziękujemy 
Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom, 
którzy cały czas wspierają szkołę we 
wszystkich jej działaniach. 

Uczniowie klas I–III znajdują się na 
pierwszym piętrze starego budynku i są 
oddzielone od innych grup wiekowych. 
Najstarsi uczniowie również mają powód 
do zadowolenia, rozpoczęli nowy rok 
szkolny w nowych salach w nowym bu-
dynku, który został oddany do użytku tuż 
przed wakacjami. Cała społeczność szkol-
na cieszy się, z nowej sali gimnastycznej, 
sali taneczno-rekreacyjnej i wszystkich 
innych sal i pomieszczeń, które są bardzo 
potrzebne. Jeszcze raz ogromne podzię-
kowania panu Wójtowi Wojciechowi Cy-
bulskiemu i współpracownikom Urzędu 
Gminy oraz Radnym za włożony wkład 

finansowy i merytoryczny nad całym pro-
jektem. Dzięki zaangażowaniu wielu osób 
nasza szkoła zmienia się nie do poznania. 

Uczniowie szkolili się nas Litwie
Pod koniec wakacji przedstawicie-

le klas IV–VIII Filip Chrostowski kl. VI, 
Diana Chajęcka kl. V, Zuzanna Karłuk kl. 
VII, Nikodem Chajęcki kl. VIIIB wyjechali 
na Litwę w ramach projektu,, Wzmacnia-
nie współpracy LT – PL – 5R-348 w zarza-
dzaniu kryzysowym i ochrona”. W ramach 
projektu uczestniczyli w szkoleniu z pierw-
szej pomocy i bezpieczeństwa cywilnego. 
Dobre wyniki ósmoklasistów

Wyniki z języka angielskiego i mate-
matyki znajdują się w 8 staninie, co ozna-
cza wynik bardzo wysoki, a z języka pol-
skiego w staninie 6, czyli wynik wyżej 
średni. 

Uczniowie naszej szkoły uzyskali naj-
wyższy wynik w naszej gminie oraz bardzo 
wysoki wynik w województwie podlaskim.

Ewa Sochańska
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LOWE: ogród botaniczny i nie tylko
Oświata, kultura, wychowanie

W ZSP w Fastach kontynuujemy  
projekt LOWE,  czyli „Lokalne Ośrodki 
Wiedzy i Edukacji nowe – oblicze eduka-
cji dla dorosłych”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014–2020 Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach którego udało się 
nam przeszkolić 250 osób z terenu gminy 
Dobrzyniewo Duże. Projektem są objęci 
mieszkańcy z różnych grup społecznych 
i w różnym wieku. Projekt został przedłu-
żony do grudnia bieżącego roku. 

W okresie maj–wrzesień zakończy-
liśmy kursy: konwersatoria przy kawie 
(język angielski prowadzony w niekon-
wencjonalny sposób), rozwoju  przedsię-
biorczości oraz prawa jazdy kat. C.

Ponadto odbyły się warsztaty ogrod-
nicze, w wyniku których zostały zasa-
dzone rośliny wokół nowego budynku 
szkoły w  Fastach. Do sadzenia roślin przy-
łączyła się młodzież szkolna z klas VI, VII, 

VIII A i VIII B. Docelowo na części terenu 
wokół szkoły powstanie ogród botaniczny 
z możliwością realizacji zajęć edukacyj-
nych na świeżym powietrzu.

W dniach 18–19 września odbyły się 
wyjazdowe warsztaty taneczne w Serwach. 
W ich ramach grupa poznawała nowe 
układy i figury taneczne różnych styli tań-
ca towarzyskiego. Wyjazd zorganizowała 
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wicedyrektor Ewa Sochańska, koordynator 
projektu. 

W dniach 20–21 września odbyły 
się spotkania koordynatorów Lokalnych 
Ośrodków Wiedzy i  Edukacji  z całej Pol-
ski w ramach „Dobrych praktyk Lokalnych 
Ośrodków Wiedzy i Edukacji”. Podczas 
konferencji swoje osiągniecia przedstawiło 
kilkanaście ośrodków. Naszą gminę repre-
zentowały: dyrektor Joanna Gołębiewska, 
wicedyrektor Ewa Sochańska i radna Ka-
rolina Szymańska-Skowronek, która napi-
sała projekt.Ewa Sochańska przedstawiła 
osiągnięcia LOWE Fasty, które prezento-

wały się na tle innych ośrodków jako jedne 
z najlepszych.

Głównym celem spotkań i warsztatów 
było podsumowanie przeprowadzonych 
kursów, omówienie wskaźników projek-
towych oraz rekomendacje na dalszy etap 
projektowy i podsumowanie całości. Kon-
ferencja pokazała bezinteresowną dbałość 
o innych, spójną wizję edukacji pozafor-
malnej osób dorosłych. Chcielibyśmy, by 
osiągnięty sukces był wyznacznikiem pra-
cy dalszej dla szerszego grona odbiorców 
z naszej gminy i był wykorzystany w spo-
sób mądry.                            Ewa Sochańska
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Oświata, kultura, wychowanie

Od września 2021 do czerwca 2022 r. 
będzie realizowana II edycja projektu „Ma-
tematyka to mój świat” w ramach wygra-
nego przez szkołę w Obrubnikach konkur-
su na grant z Fundacji mBanku. (Fundacja 
mBanku wspiera pasjonatów matematyki 
w rozwijaniu myślenia matematycznego 
u dzieci i młodzieży).

Projekt obejmuje organizację poza-
lekcyjnych zajęć z matematyki w dwóch 
grupach wiekowych: młodszej (uczniowie 
klasy III) i starszej (uczniowie z klas IV-
-VIII). 

Zajęcia w młodszej grupie będą miały 
charakter twórczych spotkań z matematy-
ką. Dzieci odkryją obecność matematyki 
w codziennym życiu. Każda lekcja będzie 
okazją do przeżywania, doświadczania 
i eksperymentowania. W ramach zajęć pla-
nowany jest wyjazd do Epi Centrum w Bia-
łymstoku, w którym znajduje się wiele do-
świadczalnych stanowisk i interaktywnych 
eksponatów. 

Zajęcia w starszej grupie, to z jednej 
strony kontynuacja pogłębienia wiedzy 
i umiejętności matematycznych w ciekawej 
formie, z drugiej wprowadzenie w życie 
wyników ewaluacji z poprzedniego pro-
jektu. Uczniowie, oprócz zajęć pozalek-
cyjnych, nawiążą partnerstwo ze szkołą 
miejską. Spotkają się z nią we wrześniu 
w Białymstoku, w czerwcu w Obrubni-
kach. Spotkania grup partnerskich będą 
odbywać się w ciekawej formie konkur-
sowej – potyczek matematycznych, gdzie 
uczniowie będą musieli zmierzyć się z róż-
nymi konkurencjami. To da nam dane do 
porównania  sposobu rozwijania wiedzy 
matematycznej i znalezienia odpowiedzi 
na pytanie: czy my jako szkoła uczymy na 
podobnym poziomie  jak szkoła miejska.

Ponadto uczestnicy dwóch grup pro-
jektowych przygotują obchody Dni Ma-
tematyki dla społeczności szkolnej, gdzie 
każdy uczeń naszej szkoły będzie miał 
możliwość zabawy matematycznej.

Danuta Ferenc-Gonczaruk
Anna Walendziuk

Matematyka to mój świat
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1 września, tuż po rozpoczęciu roku 
szkolnego, uczniowie klas III-VIII wraz 
z opiekunami ze Szkoły Podstawowej im. 
Królowej Bony Sforzy w Obrubnikach wy-
ruszyli na trzydniową wycieczkę na Mazu-
ry. Była to inicjatywa, która miała na celu 
integrację dzieci po okresie nauki on-line 
oraz kreatywne przygotowanie uczniów do 
nowego roku szkolnego. Podczas wyjazdu 
realizoweany był autorski program profi-
laktyczny „Zielono mi” oparty na psycho-
logii pozytywnej (bazowanie na mocnych 
stronach dziecka).

Ośrodek CHRIS w Serwach k. Augu-
stowa przygotował dla naszych podopiecz-
nych sporo atrakcji. Dzieci wzięły udział 
w zabawach integracyjnych oraz grach te-
renowych. Zorganizowano ognisko z pie-
czeniem kiełbasek i zabawami tanecznymi. 
Wiele emocji wywołały zajęcia na kajakach 

turystycznych, które okazały się niesamo-
witym wyzwaniem, a w niektórych wzbu-
dziły nowe pasje.

Uczestnicy spacerowali również po 
lesie z przyrodnikiem pasjonatem panem 
Markiem, który opisywał dzieciom każdą 
napotkaną roślinkę, zapoznawał z rodza-
jami grzybów i drzew, opisywał zwyczaje 
leśnych zwierząt, zorganizował projekcję 
filmu przyrodniczego przygotowanego na 
podstawie własnej pracy oraz prezentację 
piór obserwowanych ptaków, a także za-
prezentował poroża łosi i jeleni.

3 września wyprawa dobiegła koń-
ca. Uczniowie zmęczeni, ale i zadowoleni, 
z pamiątką pod pachą i garścią wspomnień 
wrócili do stęsknionych rodziców. Wypra-
wa została uznana za bardzo udaną, a spo-
łeczność szkolna już czeka na kolejne.

Ewelina Rybicka

Integracja dzieci po okresie nauki on-line

Uczniowie na zielonej szkole
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Oświata, kultura, wychowanie

W ramach operacji „Poczuj ekokli-
mat w Dobrzyniewie” GCK zrealizowa-
ło szereg różnorodnych akcji proeko-
logicznych podnoszących świadomość 
mieszkańców na temat wpływu nasze-
go zachowania na otaczającą przyrodę. 
Stworzenie strefy ekologicznej przy WDK 
w Pogorzałkach pod inicjatywy ogrodniczo- 
-ekologiczne, wymagało pomocy i współ-
pracy kolektywu ludzi. W strefie ekolo-
gicznej stanęła tablica edukacyjna zawie-
rająca informacje o owadach zapylających 
oraz roślinach miododajnych. Integralną 
częścią tablicy jest plenerowa gra eduka-
cyjna, która w niekonwencjonalny sposób 
przekazuje wiedzę o przyrodzie 
i ekologii ucząc przez zabawę.

Istotną częścią działań 
w ekostrefie był cykl warszta-
tów rodzinnych, podczas któ-
rych powstały domki dla owa-
dów i karmniki. Warsztatowcze 
pracowali piłami, młotkami, 
wkrętarkami, a i innymi narzę-
dziami  realizując konstrukcje, 
w których zamieszkają owady 
zapylające. Pozostaje nam o nią 

dbać, rozbudowywać i cieszyć 
się efektami wspólnej pracy.

Piknik ekologiczny w Gni-
łej to kolejna inicjatywa, która 
odbyła się w ramach operacji 
„Poczuj ekoklimat w Dobrzy-
niewie” i na celu miała przybli-
żenie mieszkańcom tematyki 
ekologicznej. Wydarzenie było 
spotkaniem piknikowym z ro-
dziną i przyjaciółmi, podczas 
którego dzieci poznawały zaba-

wy naszych przodków, oraz uczestniczyły 
w konkursach z nagrodami. Dynamiczny 
program taneczny,  koncert ekologiczny 
w wykonaniu Marii Wróblewskiej, oraz 
stoisko z tradycyjnymi zabawkami, Pana 
Henryka Zubryckiego zgromadziły licz-
nie dzieci wraz rodzicami.  Na starszych 
uczestników czekały  natomiast zestawy 
do tworzenia latawców, a na młodszych 
recyklingowe wiatraczki. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Gniłej zadbało o podniebienia 
piknikowiczów. Dziękujemy Wszystkim, 
którzy wspierali i pomagali oraz uczestni-
czyli w tej inicjatywie. Do zobaczenia na 
kolejnych piknikach.

                       

Poczuj ekoklimat w Dobrzyniewie

Oktawiusz Stępień



Poczuj ekoklimat w Dobrzyniewie

W czasie wakacyjnej akcji GCK w ramach projektu „Poczuj ekoklimat w Dobrzyniewie” dzieci brały udział 
w warsztatach papieru czerpanego, scrapbookingu i warsztatach ceramicznych, wyjeżdżały do Biebrzańskiego 
Parku Narodowego oraz szkółki leśnej „Orzechówka”. Uczestniczyły też w warsztatach muzycznych z Narwianami.

Akcja Wakacje!
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Tegoroczne wakacje w Gminnym Cen-
trum Kultury przebiegły intensywnie pod 
hasłem projektu „Poczuj ekoklimat w Do-
brzyniewie”. W tym celu przeprowadzili-
śmy cykl warsztatów interdyscyplinarnych, 
propagujących dbałość mieszkańców gmi-
ny o środowisko naturalne.

EKOTIKI 

Pod tym tajemniczo brzmiącym tytułem 
krył się cykl warsztatów upowszechniają-
cych dbanie o czyste środowisko i własne 
zdrowie. Ich uczestnicy wykonali tabliczki 
zapachowe do szafy wykorzystując roślin-
ne olejki oraz zasuszone zioła i kwiaty. 
Pod czujnym okiem Pauliny Karczewskiej 
powstały płyn do sprzątania, odświeżacz 
powietrza, a także proszek do prania. 
W warsztatach, które odbyły się w świetli-
cach wiejskich w Obrubnikach i Bohdanie 
oraz w PEK w Gniłej i  PEK w Kozińcach 
uczestniczyło 30 osób.

NATURA W RAMIE
„Jesteśmy skazani na sukces – tego nie da 
się zepsuć” – tymi słowami Kasia Zabłoc-
ka motywowała liczną grupę uczestniczek 
warsztatów „Natura w ramie, czyli obra-

zy z mchu.”  Warsztaty odbyły się w GCK 
w Dobrzyniewie Dużym oraz w WDK 
w Pogorzałkach, a uczestnicy to miesz-
kanki Pogorzałk, Dobrzyniewa Dużego, 
Gniłej, Kozińc oraz Obrubnik. Na warsz-
tatach powstało 45 obrazów z mchu chro-
botka reniferowego i naturalnych dodat-
ków typu gałęzie, szyszki, kamyki, kora itp. 
Praca z mchem była bardzo przyjemna. 
Uczestniczki z zajęć wychodziły zrelakso-
wane, uśmiechnięte i wzruszone. W trak-
cie warsztatów wykonano ponadto obrazy, 
które zdobią wnętrza GCK w Dobrzynie-
wie Dużym i WDK w Pogorzałkach. 

WARSZTATY WITRAZU
Warsztaty witrażu to magia. Gra światła 
i cienia. Tematem była przyroda. Uczest-
nicy kunsztownie wykonali artystyczne 
wizerunki chronionych ptaków, motyli, 
ważek oraz motywy roślinne. Wszystko to 
powstało ze szkła, cyny i miedzi pod kie-
runkiem Pauliny Hryniewicz. Pani Pauli-
na krok po kroku wprowadziła 30 swoich 
uczniów w arkana techniki Tiffaniego 
w świetlicach wiejskich w Chrabołach, 
Dobrzyniewie Kościelnym i Fastach. Tam 
też wykonano piękne wazoniki i lampiony 
z pociętych kolorowych butelek i kabo-

Warsztaty ekologiczne

.

Oświata, kultura, wychowanie



szonów. Uczestnictwo w warsztatach wi-
trażowych dało wiele satysfakcji i wrażeń 
artystycznych i uświadomiło, jak cennym 
darem jest ginąca już niestety fauna i flora 
na terenie naszej gminy oraz jak ważnym 
zadaniem jest jej ochrona.

(NIE)ZAPOMNIANE SMAKI 
I SMACZKI

Unoszące się zapachy to efekt warsztatów 
kulinarnych zorganizowanych w WDK 
w Pogorzałkach, PEK w Kozińcach i Gni-
łej oraz świetlicach wiejskich w Obrub-
nikach i Letnikach. W sierpniu Anna 
Samborska wraz z gospodyniami młod-
szymi i starszymi z Pogorzałk zamykała 
w słoiczki warzywne dary ziemi. Z kolei 

w PEK w Kozińcach panie korzystając 
z darów lasu i ogrodu wykonały dżemy, 
soki oraz frużelinę. Na początku września 
mieszkanki Gniłej natomiast przyrzą-
dziły pyszne sałatki, zupy, rolady, muf-
finki i inne przekąski – wszystko w stylu 
eko. Wiktuały smakowały wyśmienicie, 
o czym świadczyły miny konsumentów 
zgromadzonych na Pikniku Ekologicznym 
w Gniłej. Z kolei wszystkich pyszności, jak 
domowe wędliny i wypieki, które uczest-
niczki przygotowały w trakcie warsztatów 
w Obrubnikach i Letnikach, można było 
spróbować na uroczyście przygotowanej 
degustacji z okazji zakończenia projektu. 

KUNSZTOWNY PRZEPISNIK 

Spotkania rodzinne i spotkania w Ko-
łach Gospodyń Wiejskich to między in-
nymi czas dyskusji na tematy kulinarne. 
Wtedy warto mieć przepiśnik – notatnik, 
w którym można zanotować skład, pro-
porcje i sposób wykonania danej potrawy. 
Warsztaty w technice scrapbookingu prze-
prowadziła Wanda Dzienis w świetlicach 
wiejskich w Chrabołach, Krynicach i Let-
nikach. Wykonano 45 pięknych albumów, 
w których można zapisać zarówno pereł-
ki naszego dziedzictwa kulinarnego, jak 
i smaczne współczesne potrawy.

   Henryka Storonowicz

,

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE
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Dożynki nieco inne niż zwykle
OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE

Dożynki to jeden z najpiękniejszych 
dni w roku dla każdego rolnika – święto 
plonów, radości, odpoczynek po ciężkiej 
pracy. Obchodzone są na naszych ziemiach 
od wieków, od zarania polskości. W Polsce 
międzywojennej stały się świętem całe-
go rolniczego stanu. Przypominały, że to 
dzięki miłości chłopa do ziemi, dzięki tym, 
którzy „żywią i bronią”, mogła odrodzić się 
polska państwowość. Po wojnie święto rol-
ników upartyjniono. Przestano dziękować 
Bogu za dobre plony, często zapominano 
nawet o rolniku. Obecnie znów dożynki 
są ważnym świętem, bo przypominają, że 
to właśnie dzięki pracy rolnika codziennie 
trafia na stoły w naszych domach polski 
chleb.

Tegoroczne dożynki gminne cele-
browane były w nowej, ciekawej formie. 
Podzielone zostały na trzy samodzielne 
imprezy, aby mogła z nich skorzystać jak 
największa liczba mieszkańców gminy Do-
brzyniewo Duże – oczywiście w bezpiecz-
nych i komfortowych warunkach.

Rozpoczęliśmy 28 sierpnia koncerto-
wą ucztą z parkietem tanecznym w Gniłej. 
Tego wieczoru bawiliśmy się przy dźwię-
kach muzyki w wykonaniu „Forti” (disco 
polo), „Live Orkiestry” (pop), „Ciry” (hip 
hop) oraz zespołu „Mniej Więcej” (rock). 

Na najwytrwalszych uczestników koncertu 
czekała jeszcze niespodzianka – pokaz tań-
ca brzucha połączony z nauką podstawo-
wych figur tanecznych.

Następnego dnia przenieśliśmy się 
do Wiejskiego Domu Kultury w Pogo-
rzałkach, gdzie zorganizowano Biesiadę 
dożynkową, podczas której wójt gminy 
Wojciech Cybulski wyróżnił najprężniej 
działających rolników. Zaproszeni goście 
obejrzeli obrzęd „Tarcie lnu” w wykona-
niu artystów Zespołu Folklorystycznego 
„Narwianie” oraz otrzymali grawerowane 
dyplomy i pamiątkowe równianki. Na za-
kończenie wydarzenia Narwianie dali po-
pis swoich muzycznych umiejętności i roz-
grzali zgromadzoną publiczność podczas 
półgodzinnego koncertu. Biesiada była 
świetną okazją do podziękowania naszym 
rolnikom za trud ich pracy.

Dożynki gminne zakończyliśmy 
5  września kinem plenerowym przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzy-
niewie Dużym. Piękna pogoda dopisała 
licznie zebranym widzom, którzy z przy-
jemnością obejrzeli animację „Sekret-
ne życie zwierząt domowych” oraz film 
„Gwiezdny pył”. Tym miłym i lekkim ak-
centem zakończyliśmy wspólne świętowa-
nie.                       Kamil Wróblewski
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12 września obchodziliśmy 158. 
rocznicę pacyfikacji wsi Jaworówka. Była 
ona okazją do historycznej refleksji nad 
bolesnymi doświadczeniami i ogromem 
nieszczęść, jakich doznali mieszkańcy tej 
miejscowości w 1863  r. Mieszkańcy wsi 
Jaworówka, władze gminy, historycy oraz 
lokalni patrioci od lat starają się propago-
wać wiedzę o dziejach tej miejscowości i jej 
mieszkańców. Tradycja pamięci o tym he-
roicznym i tragicznym zarazem momencie 
w historii naszej lokalnej społeczności jest 
obowiązkiem wobec Narodu i Ojczyzny. 

Uroczystości w Jaworówce rozpo-
częły się mszą świętą przy pamiątkowym 
obelisku, którą koncelebrował ks. Marcin 
Hołodok z parafii pw. Zwiastowania NMP 
w Dobrzyniewie Kościelnym. W uro-
czystościach rocznicowych wzięli udział 
przedstawiciele Urzędu Gminy Dobrzy-
niewo Duże: wójt Wojciech Cybulski, 
przewodnicząca Rady Gminy – Janina Ko-
zakiewicz, sekretarz –  Krzysztof Bagiński 
oraz radni i sołtysi. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się także dyrektorzy szkół 

z terenu gminy Dobrzyniewo Duże, dr 
Tadeusz Borowski-Beszta – Prezes Biało-
stockiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum”, przedstawiciel Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Białymstoku – Karoli-
na Dobek oraz członek Związku Sybiraków 
Oddział w Białymstoku – Hipolit Popław-
ski. Udział pocztu sztandarowego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie 
Dużym podkreślił uroczysty charakter wy-
darzenia. Tradycyjnie już w uroczystych 
obchodach rocznicowych udział wzięli 
przedstawiciele 47. Drużyny Harcerskiej 
„Złote Orły” z ZSP w Nowym Aleksandro-
wie. Oprawę mszy świętej przygotowała 
schola parafialna z parafii pw. Zwiastowa-
nia NMP w Dobrzyniewie Kościelnym. 

Wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację tegorocznych uroczystości 
w Jaworówce składamy serdeczne podzię-
kowania, w szczególności sołtys wsi Jawo-
rówka Gertrudzie Łupińskiej oraz paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich „Jaworzanki” 
za przygotowanie poczęstunku. 

Weronika Koch

158. rocznica pacyfikacji wsi Jaworówka
OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE
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Oświata, kultura, wychowanie

Niedziela 18 lipca. Słońce w zeni-
cie. Druh Paweł Talecki składa meldunek 
o gotowości pododdziałów ochotniczych 
straży pożarnych do uroczystej zbiórki 
z okazji otwarcia budynku świetlicy wiej-
skiej i strażnicy OSP Letniki. W powietrzu 
czuć atmosferę podenerwowania, napię-
cia, oczekiwania, czy wielotygodniowe 
przygotowania do uroczystości znajdą 
swój szczęśliwy finał. Znalazły. Galowe 
mundury, obecność zacnych gości, licznie 
przybyli mieszkańcy wsi, lśniące w słońcu 
odznaczenia podkreślają wagę wydarze-
nia. Prezes OSP Letniki Krystian Dzienis 
prezentuje rys historyczny jednostki i pod-
kreśla, że dzisiejsza uroczystość to zasługa 
wielu osób, a przede wszystkim wkład 
pokoleń strażaków ochotników w działal-
ność jednostki. Podczas uroczystości jeste-
śmy także świadkami symbolicznego prze-
kazania kluczyków do nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. Druh Przemysław 
Gańko, kierowca OSP Letniki, włączając 
sygnały świetlne i dźwiękowe, w symbo-
liczny sposób sprawia, że „Józef ” staje się 
pełnoprawnym członkiem załogi. 

A tymczasem na boisku rozkręca 
się już piknik leśny. Teatr pod Orzełkiem 
zabiera naszych milusińskich do Kukieł-
kowa, gdzie zapoznają się z ludowymi 
obrzędami, występują w Teatrze Jarzyno-
wym i tańczą z lalkami teatralnymi. Praw-

dziwe szaleństwo ogarnia za to uczestni-
ków „Balu leśnego”, gdzie na małych gości 
czekają teatralne niespodzianki, konkursy 
i tańce. Hołdując zasadzie, że z żadnej na-
szej imprezy nie można wyjść z pustymi 
rękami,, uczestnicy zabierają się ochoczo 
do pracy. W ruch idą młotki, kołki, klej 
stolarski, bo własnoręcznie wykonana za-
bawka to nie byle gratka. Pod okiem pani 
Heni powstają jako żywo leśne zwierzęta 
z origami, które spokojnie mogłyby dostać 
angaż w jednym z odcinków „Z kamerą 
wśród zwierząt”. A tuż obok wiją się już 
tradycyjne wianki litewskie. Pani Anasta-
zja – gość z Puńska przekazuje tajniki ich 
wykonywania, a jednocześnie snuje barw-
ne opowieści o ziołach i ich symbolice. Jak 
przystało na prawdziwy piknik leśny, nie 
może zabraknąć spacerów po lesie. Dzięki 
współpracy z leśnikami z Ośrodka Edu-
kacji Leśnej w Ponikłej, wyczulamy swoje 
zmysły na różnorodność barw, zapachów 
i dźwięków w przyrodzie. Również ama-
torzy szeroko pojętej rekreacji mają swo-
je pięć minut. W upalny dzień nikt sobie 
nie odmówi szaleństwa w kuli wodnej, czy 
krótkiego rejsu łódeczką. Na bardziej wy-
trwałych czeka eurobungy, a dla chcących 
sprawdzić swój refleks i skuteczność trafem 
w dziesiątkę okazuje się strzelnica ASG. 

Popołudnie przynosi wytchnienie 
od upału i moc muzycznych doznań. Naj-

Święto w Letnikach



31

pierw za sprawą litewskiego zespołu folk-
lorystycznego Gimtine, który prezentuje 
widowisko obrzędowe „Noc świętojańska”. 
Następnie na scenę wkracza zespół Nrwi-
nie. pod kierownictwem charyzmatyczne-
go i utalentowanego Piotra Gołowczyca. 

Niekwestionowanym hitem pikniku 
leśnego wydaje się być jednak zawartość 
stoiska gastronomicznego przygotowane-
go przez członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich w Letnikach. Asortyment poraża. 
Począwszy od rarytasów kuchni litewskiej, 
poprzez potrawy nawiązujące do tematyki 
imprezy jak grzybki, szyszki, nieziemsko 

smaczne pierogi z jagodami, a skończyw-
szy na specjalnościach kuchni lokalnej. 
Cóż, nie dziwi zatem fakt, iż film z dedy-
kacją muzyczną dla KGW w Letnikach 
podbija Internet. Pozostaje tylko żałować, 

że zauroczeni gościnnością i smakiem 
uczestnicy pikniku nie mogą przyznawać 
gwiazdek Michelin. I chociaż tego dnia nie 
wszystko układa się po myśli organizato-
rów, bo maszt nowiutkiego namiotu nie 
chce trzymać pionu, komary nie tracą na-
wet za dnia na aktywności, niespodziewa-
nie dotyka nas 20 stopień zasilania, a prze-
mierzanie imprezy w stroju pluszowego 
tygrysa w 30-stopniowym upale stanowi 
nie lada wyczyn, to z pewnością wydarze-
nie można zaliczyć do udanych. W imie-
niu całego zespołu GCK dziękuję za moż-
liwość bycia i tworzenia razem druhnom 
i druhom z OSP Letniki, członkiniom 
KGW w Letnikach oraz przedstawicielom 
tej fantastycznej społeczności w osobach 
radnego Janusza Kitlasa i sołtys Ani Kwit.

                              Joanna Sobieska

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE
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W tym roku przypada 77. rocznica 
rozpoczęcia akcji „Burza”. Była to opera-
cja wojskowa Armii Krajowej przeciwko 
wojskom niemieckim w końcowej fa-
zie okupacji, prowadzona w granicach II 
Rzeczypospolitej. Jednym z jej celów było 
uświadomienie władzom radzieckim, że 
na wyzwolonych z okupacji niemieckiej 
terenach Polski gospodarzami są Polacy, 
uznający władzę Rządu Emigracyjnego.

Aby upamiętnić te wydarzenia, 
8  sierpnia, w pobliżu kościoła parafialne-
go w Kozińcach, odbyła się rekonstrukcja 
historyczna, która była próbą odtworzenia 
jednej z wielu potyczek oddziałów Ar-
mii Krajowej z żołnierzami niemieckimi. 
Pomysłodawcą akcji był ks. Aleksander 
Dobroński – proboszcz parafii NMP Nie-
ustającej Pomocy w Kozińcach, a organi-
zatorem Stowarzyszenie Wspierania Ini-
cjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy”. 
Wsparcia finansowego udzielił Urząd Mar-
szałkowski Województwa Podlaskiego.

W miejscu rekonstrukcji zgroma-
dziło się prawie 500 osób z terenu gminy. 
Widzowie przybyli także z Białegostoku. 
Wśród uczestników nie brakowało dzie-
ci i młodziezy, dla których to wydarzenie 
było żywą lekcją historii.

              Ks. Aleksander Dobroński 

Akcja „Burza” – rekonstrukcja w parafii w Kozińcach

DZIAŁAMY, Nie Narzekamy
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Młodzież z terenu gminy Dobrzynie-
wo Duże w czasie letniego odpoczynku, 
uczestniczyła w inicjatywach organizowa-
nych przez parafię NMP Nieustającej Po-
mocy w Kozińcach. W sumie kilkadziesiąt 
osób z Kozińc, Obrubnik, Szacił, Ponikłej 
i Dobrzyniewa miało okazję do poznania 
nowych miejsc i wzięcia udziału w cieka-
wych wydarzeniach.

Kilkuosobowa reprezentacja pod 
opieką ks. Aleksandra reprezentowała 
gminę na 32. Międzynarodowej Para-
fiadzie Dzieci i Młodzieży. Rywalizując 
w gronie kilkuset zawodników, udało się 
zdobyć medale i wyróżnienia oraz ciekawie 
zaprezentować Podlasie. Była też okazja do 
wspólnych wycieczek po stolicy i spotkań 
w gronie rówieśników z całej Polski.

Kolejnym wyjazdem był obóz zorga-
nizowany metodą harcerską, który jedno-
cześnie był okazją, aby wędrować ślada-
mi św. Jana Pawła II. Trasa obozu wiodła 
przez Augustów, Studzieniczną, Wigry, 

Jeleniewo, Becejły, Ełk i Prostki. Ostatnie 
dni obozu uczestnicy spędzili nad jezio-
rze Rajgrodzkim w bazie „Orle Gniazdo”. 
W pamięci pozostaną nocne warty, zapra-
wy poranne i mycie w zimnej wodzie.

W czasie wakacji realizowany był też 
projekt „Ocalić od zapomnienia – szlakiem 
podlaskich krzyży”. Udało się dotrzeć do 
najstarszych mieszkańców gminy i utrwa-
lić ich wspomnienia. Jednym z punktów 
projektu była wspólna wycieczka śladami 
krzyży po Podlasiu. Na zakończenie kilku-
dziesięciu uczestników miało okazję (wielu 
pierwszy raz w życiu) do kontaktu z żeglar-
stwem i rejsu po jeziorze Rajgrodzkim.

W imieniu parafii dziękujemy wła-
dzom i instytucjom gminnym, Stowarzy-
szeniu Wspierania Inicjatyw Harcerskich 
„Otwórzmy Bramy”, Urzędowi Marszał-
kowskiemu Województwa Podlaskiego 
i Podlaskiemu Instytutowi Kultury za 
wsparcie w organizacji wypoczynku.

Ks. Aleksander Dobroński

Wakacyjne przygody

działamy, nie narzekamy
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20 i 21 sierpnia Zarząd Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej był 
organizatorem Wojewódzkich Obchodów 
100-lecia Związku OSP RP.

Główne uroczystości odbyły się 
20  sierpnia w Muzeum Rolnictwa w Cie-
chanowcu. Ceremonię  rozpoczęła msza 
święta pod przewodnictwem Jego Eksce-
lencji Księdza Biskupa Janusza Stepnow-
skiego Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej 
w kościele Zmartwychwstania Pańskiego 
w Kuczynie, w którym znajdują się relikwie 
świętego Floriana – patrona strażaków.

Drugi dzień obchodów rozpoczął 
się nabożeństwem dziękczynnym w cer-
kwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Fastach, w którym udział wzięły poczty 
sztandarowe OSP oraz zaproszeni goście. 
Podczas uroczystości proboszcz parafii 
ks. prot. Piotr Augustyńczuk oraz Kape-
lan Wojewódzki Straży Pożarnej ks. Piotr 
Borowik zwrócili szczególną uwagę, jak 
ważnym w społeczeństwie, a jednocześnie 
niebezpiecznym jest zawód strażaka.  Po 
modlitwie wszyscy uczestnicy zostali za-
proszeni na piknik zorganizowany przez 
księży.                         ks. Piotr Augustyńczuk

100-lecie Związku OSP RP 
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Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 
w Hajnówce odbywają pod patronatem 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra-
wosławnego i patronatem prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. Cechą charakterystyczną 
tego festiwalu jest liczny udział chórów 
parafialnych. Organizatorzy odnotowują 
w tym roku jego 40. Edycję.

Otwierając festiwal odbywający się 
w hajnowskim soborze św. Trójcy, metro-
polita podkreślał wagę śpiewu podczas 
nabożeństw: „Życie Cerkwi (...) jest nie-
możliwe bez śpiewu cerkiewnego. Śpiew 
cerkiewny jest nieodłączną częścią natury 
aniołów, którzy nieustannie wychwalają 
Boga swoim śpiewem” – mówił.

Andrzej Duda podkreślił, że muzy-
ka cerkiewna, jako „cenny skarb kultury 

niematerialnej jest elementem wspólnej 
spuścizny narodów w naszej części Europy, 
w tym także dziedzictwa I RP, silnej swoją 
różnorodnością oraz pokojem, wolnością 
i pomyślnym rozwojem, jakim cieszyły się 
w ich granicach liczne wspólnoty etniczne 
i religijne”.

Podczas festiwalu wystąpiło ponad 
400 artystów z Polski i z zagranicy. Najlep-
sze z nich zostały nagrodzone przez jury.

W kategorii chórów parafialnych 
wiejskich I miejsce zajął Chór Parafii Pra-
wosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego. 
z Fast (dyrygent: mgr Joanna Augustyń-
czuk). Gratulujemy!

Na przesłuchaniach w Hajnówce była 
obecna sołtys Fast Renata Brzeska.

ks. Piotr Augustyńczuk

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 

Pierwsze miejsce w dla chóru z Fast

działamy, nie narzekamy
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Okres wakacyjny sprzyjał znacznemu 
ożywieniu w jeździectwie. Pod koniec maja 
rozpoczęliśmy realizację projektu „Jazda 
konna sposobem na poprawę sprawności 
psychoruchowej dzieci i młodzieży w dobie 
pandemii COVID-19”, który powstał na 
bazie współpracy Centrum Szkolenia Jeź-
dzieckiego „Chraboły” z władzami Gminy 
Dobrzyniewo Duże. Cieszył się dużym za-
interesowaniem ze strony mieszkańców, 
niestety nie mogliśmy zapisać wszystkich 
chętnych, ponieważ był skierowany do nie-
dużej grupy, bo 8 dzieci (ostatecznie udało 
się zapisać 11). Uczestnicy mogli popra-
wiać sprawność psychoruchową poznając 
tajniki jeździectwa i obcowania z końmi. 
Projekt zakończono terenowym spotka-
niem integracyjnym w formie ogniska.

Okres letni to w jeździectwie czas 
wzmożonych startów i organizacji imprez. 
W obecnym sezonie CSJ Chraboły otrzy-
mało wsparcie na organizację zawodów 
jeździeckich z Gminy Dobrzyniewo Duże 

na zakup nagród rzeczowych, pucharów 
i flot’s. Klub w tym sezonie zrealizował 
4  imprezy jeździeckie, w tym ostatnie 
12  września. W realizację imprez zaan-
gażowali się również mieszkańcy gminy 
Dobrzyniewo Duże, którzy postanowili 
wesprzeć promocję jeździectwa i byli spon-
sorami głównymi – od nagród pienięż-
nych do zapewnienia trybun oraz statuet: 
Przedsiębiorstwo Usługowe ELEK Daniel 
Słyszewski, który objął swoją opieką za-
wody w skokach przez przeszkody, Przed-
stawiciel Regionalny Standox i Challenger 
Urszula Kalinowska, która zaopiekowała 
się dyscypliną ujeżdżenia, Firma Olejowe 
Smaki zabezpieczyła wszystkie zorgani-
zowane w naszym klubie zawody i nagro-
dzonych zawodników w zdrowe produkty, 
Sklep Decathlon Białystok zapewnił na-
grody rzeczowe w trzech imprezach oraz 
sklep jeździecki Hippika z Białegostoku, 
który wsparł nas w zawodach skokowych.

Dzięki tak wspaniałym ludziom 

Aktywnie przez lato w CSJ Chraboły
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promocja jeździectwa odbyła się na god-
nym poziomie. Aby jednak zorganizować 
i przprowadzić zawody potrzebny był sztab 
ludzi wysoko zaangażowanych i tu mogli-
śmy liczyć na naszą społeczność stajenną, 
a także na mieszkańców wsi Chraboły, któ-
rym z tego miejsca bardzo dziękujemy za 
wsparcie, zaangażowanie i pomoc w przy-
gotowaniu terenu i przeprowadzeniu im-
prez, tym bardziej, że w działania włączyły 
się całe rodziny.

W tym roku CSJ zdobyło dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu na realizację 
projektu KLUB 2021. Działanie to zostało 
również wsparte przez Gminę Dobrzynie-
wo Duże na realizację zajęć sportowych 
dla dzieci z Gminy Dobrzyniewo Duże, 
a także na zakup ogrodzenia do dressage’u. 
Dotychczas ogrodzenie czworoboku kon-
kursowego musieliśmy pożyczać od są-
siedniego klubu KJ Ostoja, któremu z tego 
miejsca bardzo dziękujemy. 12 września 
rozstawimy nowy czworobok, który będzie 
służył naszym podopiecznym do szkoleń 
i rywalizacji sportowej. 

W sezonie nasi podopieczni brali 
udział w zawodach regionalnych w ujeż-
dżeniu i skokach przez przeszkody. Zdo-

bywali zarówno miejsca na podium, jak 
i ocierali się o nie. Niektórym nie udało się 
ukończyć startów. 4 września byliśmy też 
z końmi na „Dniach sportu” organizowa-
nych przez białostocki Decathlon. Wszy-
scy, którzy tego dnia byli na terenie sklepu 
i na imprezie, mogli skorzystać nieodpłat-
nie z przejażdżki wierzchem i wypróbować 
sprzęt do innych sportów.

Zdobyte doświadczenia hartują 
i wzmacniają zawodników i weryfikują  
zdobytą wiedzę. Nasza stajnia to nie tyl-
ko klub jeździecki, to przede wszystkim 
obiekt, w którym mogą jeździć i z którego 
mogą korzystać adepci na każdym stopniu 
zaawansowania. Jeździectwo do doskonała 
forma relaksu, odskocznia od codziennego 
zgiełku. Dla jednych to relaks, dla innych 
styl życia, kwestia zaangażowania i przede 
wszystkim potrzeb.

Zapraszamy i zachęcamy do uprawia-
nia jeździectwa, które jest sportem ekstra-
malnym, ale na poziomie rekreacyjnym 
daje dużo satysfakcji i odstresowania, które 
w dzisiejszych czasach jest niezwykle po-
trzebne. Zainteresowanych prosimy o kon-
takt telefoniczny pod nr 606 879 441.

Agnieszka Szafran

działamy, nie narzekamy
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Po przerwie wakacyjnej nasze druży-
ny od połowy lipca wróciły do treningów, 
aby przygotowywać się do startu nowe-
go sezonu. Do rozgrywek Podlaskiego 
Związku Piłki Nożnej na ten sezon zgłosi-
liśmy drużynę seniorów, którzy występują 
w Podlaskiej Klasie A gr. 3 oraz pięć grup 
młodzieżowych w różnych kategoriach 
wiekowych. Wszystkie drużyny będą re-
prezentować nasz klub i Gminę Dobrzynie-
wo Duże w rozgrywkach na terenie całego 
województwa podlaskiego. Mecze domowe 
będą natomiast rozgrywane na Stadionie 
Gminnym w Dobrzyniewie Dużym przy 
ul. Ełckiej. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich kibiców i sympatyków piłki nożnej na 
nasze mecze oraz do śledzenia fanpage na 
FB LZS Korona Dobrzyniewo Duże – stro-
na główna, gdzie można znaleźć wszystkie 
informacje odnośnie meczów, czy naboru 
do drużyn młodzieżowych, bo u nas jest on 
otwarty cały rok. 

Chcemy również podkreślić, że zaję-
cia sportowe w klubie LZS Korona Dobrzy-

niewo Duże są dofinansowane z budżetu 
Gminy Dobrzyniewo Duże. Bez wsparcia 
Gminy nie byłoby możliwe prawidłowe, 
płynne funkcjonowanie naszego klubu, 
w którym w piłkę gra i trenuje około 120 
zawodników od seniora do żaka. Dzięki 
zaangażowaniu władz klubu oraz gminy 
mamy jedno z najlepszych boisk trawia-
stych w regionie, czego często zazdroszczą 
nam drużyny przyjezdne i jest to niewąt-
pliwie powód do dumy i wizytówka naszej 
gminy.

Marek Jamiołkowski 
Przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrzyniewie Dużym

120 zawodników od seniora do żaka

Wracamy do gry po wakacyjnej przerwie

działamy, nie narzekamy

Drużyna żaków na Finale Wojewódzkim w Białymstoku

Drużyna seniorów przed meczem
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A TO CIEKAWE!

Słodkie dzieła sztuki

Stworzenie pierwszego tortu przy-
pisuje się Włochom. Wypiek ten trafił do 
Polski w 1518 roku za sprawą królowej 
Bony. W ostatnich latach torty bardzo zy-
skały na popularności dzięki swoim orygi-
nalnym ozdobom. Cukiernicy prześcigają 
się w pomysłach; wymaga to kreatywności 
i poczucia estetyki.

Karolina Prus-Szajdek – właścicielka 
pracowni tortów artystycznych „Słodkości 
Kini” w Dobrzyniewie Fabrycznym przy-
znaje, że czasem „słodkie dzieła sztuki” tak 
się jej podobają, że najchętniej siedziałaby 
i tylko na nie patrzyła.

Jest samoukiem. Smykałkę do pie-
czenia odziedziczyła po babci. Z plastyki 
miała zawsze „piątkę”. Rzadko jada słody-
cze. Jeśli już –  wybiera ciasta z owocami. 
Najbardziej szalonym pomysłem na tort, 
zrealizowanym w jej pracowni, był wypiek  
z liczącym ponad 30 cm dinozaurem. Spod 
ręki Karoliny wyszedł też 5-piętrowy tort 
weselny w kolorze zielonym.

Wykonanie ręczne tortu (z natural-
nych składników) trwa średnio od 3 dni 

do 1 tygodnia. To cały proces, obejmują-
cy m. in. pieczenie biszkoptów, krojenie 
biszkoptów nożem strunowym, przygoto-
wanie rantu do tortu, przekładanie tortu 
nadzieniem, odpowietrzanie kremu do 
tynkowania, tynkowanie, czyli nakładanie 
wierzchniej warstwy, lepienie, suszenie 
i malowanie ozdób z masy cukrowej. 

Niezbędne narzędzia, to prócz tych 
oczywistych, takich jak patera obrotowa, 
czy rękaw cukierniczy: wsporniki do tor-
tów piętrowych, poziomica do sprawdza-
nia, czy tort jest prosty, szkatuły, butelki 
z sitkiem do nasączania tortu, pędzle, pod-
kładki antypoślizgowe… 

W styczniu 2021 Karolina wraz 
z mężem Kamilem podjęli niecodzienne 
wyzwanie – zorganizowali imprezę dla 
wszystkich chętnych w ramach 29. Fina-
łu  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy.  Jedną z atrakcji był Festiwal Słodko-
ści.  Cały dochód, również ten z kiermaszu 
ciast, wpłynął do puszki WOŚP.  Są plany, 
by przyszłym roku zorganizować imprezę 
na większą skalę i powołać własny „orkie-
strowy” sztab. 

Joanna Żarniewska

Drużyna seniorów przed meczem



głos dobrzyniewa

40

Fot. Beata Zapolska-Grzejszczyk

W tym miejscu publikujemy fotografie Czy-
telników. Zachęcamy szczególnie dzieci 
i młodzież do robienia zdjęć pokazujących 
naszą gminę, jej przyrodę, zabytki, krajobra-
zy oraz ludzi w ujęciu artystycznym, czy też  
w ciekawych sytuacjach. Fotografie można 
przesyłać na adres glos@dobrzyniewo.pl.

*

Przypominamy również o trwającym kon-
kursie fotograficznym „Magiczne zdjęcie”. 
Czekamy w nim na zdjęcia pokazujące 
gminę Dobrzyniewo Duże, jej ludzi, budyn-
ki, drzewa, kwiaty, zwierzęta...
Najciekawsze zdjęcia trafią do kalendarza 
gminnego na 2022 rok. Autorzy tych 
fotografii otrzymają nagrody książkowe. 
Swoje prace (każdy może zgłosić 
maksymalnie trzy, w formacie jpg) należy 
nadsyłać na adres glos@dobrzyniewo.pl 
do 30 listopada 2021 roku. 


