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Wszystkim Mieszkańcom 
gminy Dobrzyniewo Duże życzymy, 

aby Święta Wielkanocne przyniosły radość 
oraz wzajemną życzliwość.  

By stały się źródłem wzmacniania ducha. 
Niech Zmartwychwstanie, które niesie 
odrodzenie, napełni pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Zdrowej Wielkanocy!

Wójt Gminy Wojciech Cybulski
Radni wraz z Przewodnicząca Rady Gminy 

Janiną Kozakiewicz
oraz 

Pracownicy Urzędu Gminy
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rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
czy też podnoszenia poziomu bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego.

Strategia rozwoju jest jednak do-
kumentem ogólnym, kierunkowym, 
a w związku z tym wymaga uszczegółowie-
nia w różnych „branżowych” programach 
rozwoju gminy. Niektóre z takich progra-
mów sporządzane i wdrażane są przez 
gminy, ponieważ zobowiązują do tego od-
powiednie przepisy, natomiast inne przy-
gotowywane są z własnej inicjatywy władz. 
W naszej gminie, w ramach wdrażania 
Strategii, przygotowaliśmy i przygotowu-
jemy zarówno jedne, jak i drugie. Obejmu-
ją one szereg działań bardzo ważnych dla 
naszych mieszkańców i przedsiębiorstw, 
w związku z czym chciałbym je Państwu tu 
pokrótce przedstawić.

Pierwszym z nich jest „Wieloletni 
Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 
2020-2025”. Obejmuje on inwestycje w za-
kresie wymiany odcinków istniejącej i bu-
dowy nowej sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej na terenie gminy, budowę dwóch 
małych oczyszczalni ścieków w Obrub-
nikach (przy szkole) i w Bohdanie (przy 
świetlicy wiejskiej), a także budowę stacji 
uzdatniania wody w Obrubnikach oraz 
przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatnia-
nia wody w Bohdanie. Dużym przedsię-
wzięciem w tym zakresie będzie także re-
nowacja studni kanalizacyjnych i wymiana 
hydrantów w różnych miejscach na terenie 
gminy, a także wymiana wodomierzy za-

Wdrażamy  
i uszczegóławiamy naszą 
Strategię Rozwoju Gminy

SŁOWO OD WÓJTA

Na początku 2020 roku Rada Gmi-
ny Dobrzyniewo Duże uchwaliła nową 
Strategię Rozwoju Gminy Dobrzyniewo 
Duże na lata 2020-2030. Prace nad tym 
dokumentem trwały od połowy 2019 r., 
a zaangażowali się w nie nie tylko Radni 
Rady Gminy, Wójt i kierownictwo naszego 
samorządu, ale także wielu mieszkańców, 
przedsiębiorców i reprezentantów insty-
tucji powiatowych oraz innych ponadlo-
kalnych. Dzięki temu Strategia odpowiada 
oczekiwaniom całej społeczności lokalnej 
naszej gminy i przedsiębiorcom, a także 
bierze pod uwagę potrzeby środowiska 
naturalnego. Wszyscy przywiązujemy do 
niej dużą wagę i dokładamy starań, aby 
nie stała się dokumentem leżącym jedy-
nie ma urzędowej półce, lecz była kon-
sekwentnie wdrażana. Ma to szczególne 
znaczenie zwłaszcza teraz, w nowej pan-
demicznej i popandemicznej rzeczywisto-
ści, która przynosi nam wszystkim szereg 
trudnych wyzwań. Strategia obejmuje 
bowiem nie tylko działania tradycyjne, 
związane np. z rozbudową infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej, rozwojem 
oświaty, doskonaleniem pomocy społecz-
nej, zwiększaniem dostępności komuni-
kacji publicznej oraz usług kulturalnych 
i sportowo-rekreacyjnych. Zawiera ona 
także zadania nowoczesne odpowiadające 
na wspomniane wyzwania, takie jak cy-
fryzacja usług publicznych, teleedukacja, 
wsparcie mikroprzedsiębiorczości i tele-
pracy, rozwój aglomeracyjnych usług re-
kreacyjno-turystycznych, stymulowanie 
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instalowanych u naszych mieszkańców na 
umożliwiające zdalny odczyt ich wskazań. 
Będziemy także montować zasuwy strefo-
we (pozwalające zmniejszyć straty wody 
w przypadku awarii), wykrywać nielegalne 
pobory wody z sieci wodociągowej oraz 
zrzuty wód opadowych i gruntowych do 
sieci kanalizacji sanitarnej, a także insta-
lować urządzenia do monitoringu pracy 
przepompowni ścieków. Całość tych dzia-
łań wymiernie podniesie jakość i pewność 
obsługi wodno-kanalizacyjnej mieszkań-
ców, zmniejszy zanieczyszczenie środowi-

ska oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyj-
ności inwestycyjnej naszej gminy.

Drugim sporządzonym niedaw-
no programem, jaki chciałbym Państwu 
zaprezentować, jest „Program Edukacji 
Obywatelskiej Mieszkańców Gminy Do-
brzyniewo Duże na lata 2020-2030”. To 
wyjątkowy program, którego celem jest 
upowszechnianie postaw obywatelskich 
w naszej społeczności. Jego realizacja 
pośrednio przyczyni się także m. in. do 
zredukowania problemów społecznych 

występujących w naszej gminie, do pod-
niesienia bezpieczeństwa publicznego, do 
poprawy ochrony środowiska, a także do 
udoskonalenia oświaty, kultury, sportu 
i rekreacji. Wśród przedsięwzięć zawar-
tych w tym programie, które, jak sądzę, 
żywo zainteresują mieszkańców naszej 
gminy, znajduje się np. powołanie Rady 
Seniorów Gminy Dobrzyniewo Duże. Bę-
dzie to ciało o charakterze doradczym dla 
naszego samorządu, reprezentujące śro-
dowiska osób starszych. Liczba starszych 
mieszkańców naszej gminy wzrasta, pra-

gnąc rozwiązywać ich problemy i spełniać 
inne ich oczekiwana potrzebujemy stałej 
współpracy z reprezentantami tego środo-
wiska. Zakładamy, że Rada Seniorów bę-
dzie się zajmować takimi sprawami jak np.: 
profilaktyka i opieka zdrowotna oraz reha-
bilitacja, pomoc społeczna, komunikacja 
publiczna, działalność kulturalna i bariery 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 
Gotowi jesteśmy jednak współpracować 
z Radą Seniorów również w innych spra-
wach – wszystko zależy od jej Członków. 

SŁOWO OD WÓJTA

Świetlica wiejska i strażnica OSP w Letnikach



Oprócz Rady Seniorów planujemy również 
powołać Młodzieżową Radę Gminy Do-
brzyniewo Duże. Wierzymy, że postawy 
obywatelskie najlepiej budować od młodo-
ści, a problemy młodzieży są nam bardzo 
bliskie. Do zadań Młodzieżowej Rady Gmi-
ny należeć będzie współpraca z władzami 
samorządowymi np. w zakresie inicjatyw 
charytatywnych, potrzeb dzieci i młodzieży 
dotyczących nauki, wypoczynku i zabawy, 
przeciwdziałania alkoholizmowi i narko-
manii, ochrony środowiska, poszanowania 
mienia publicznego oraz demokracji lokal-
nej. Jesteśmy otwarci także na inne, intere-
sujące naszą młodzież tematy i inicjatywy. 
Obok lekcji, artykułów, szkoleń i spotkań 
z ciekawymi ludźmi, edukacja obywatelska 
zawarta w programie, obejmie także np. 
angażowanie i wspieranie wolontariuszy 
działających na rzecz naszej społeczności, 
konkursy na „Społecznika Roku”, a tak-
że nadawanie honorowego obywatelstwa 
gminy osobom najbardziej zasłużonym dla 
jej rozwoju. Jestem pewien, że zainteresują 
Państwa także, przewidziane w omawia-
nym programie, realizacje zadań publicz-
nych w ramach inicjatyw lokalnych (ini-
cjatyw mieszkańców współrealizowanych 
z gminą) oraz obywatelskie inicjatywy 
uchwałodawcze (propozycje mieszkańców 
dotyczące uchwał Rady Gminy).

Nasza gmina posiada walory tury-
styczno-rekreacyjne, co ma szczególne 
znaczenie w kontekście sąsiedztwa z Bia-
łymstokiem. Turystyka jest jednak u nas 
wciąż słabo rozwinięta, a wielu mieszkań-
ców i przedsiębiorców od dawna postulu-
je, by jej rozwój był bardziej stymulowany 
przez gminę. Dlatego, wdrażając Strategię, 
rozpoczęliśmy prace nad „Programem 
Rozwoju i Promocji Funkcji Turystyczno-
-Rekreacyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże 
na lata 2021-2030”. W ich ramach odbywa-
ły się już spotkania warsztatowe z firma-

mi zainteresowanymi i działającymi w tej 
branży, a także przeprowadzona została 
szczegółowa inwentaryzacja możliwych do 
zaktywizowania atrakcji oraz potrzebnych 
do tego inwestycji infrastrukturalnych (np. 
w zakresie ścieżek rowerowych). Pragnę 
podkreślić, że każdy rozwój infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej w naszej gminie, 
służyć będzie nie tylko osobom z zewnątrz, 
ale także mieszkańcom, którzy będą mo-
gli z niej korzystać w ramach codziennej 
lub weekendowej rekreacji. Prace nad tym 
programem zostały zakończone i w kolej-
nym wydaniu naszego kwartalnika będzie-
my mogli zapoznać Państwa z jego finalną 
wersją.

Ukończony został również „Pro-
gram Ochrony Środowiska dla Gminy 
Dobrzyniewo Duże na lata 2021-2024”. 
Obejmuje on szereg prośrodowiskowych 
przedsięwzięć, takich jak: wspieranie wy-
miany przestarzałych, użytkowanych przez 
mieszkańców źródeł ciepła na nowe, mniej 
uciążliwe lub obojętne dla środowiska na-
turalnego, likwidacja dzikich wysypisk 
odpadów, usuwanie z gminy wyrobów 
zawierających azbest, udoskonalenie se-
lektywnej zbiórki odpadów, doposażanie 
jednostek OSP w sprzęt służący ochronie 
środowiska, termomodernizacja gmin-
nych obiektów użyteczności publicznej, 
a także aktualizowanie i sporządzanie 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.

Pracujemy także nad „Gminnym Pro-
gramem Opieki nad Zabytkami na lata 
2021-2024”. Jego celem głównym będzie 
wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowe-
go i ochrony zabytków w naszej gminie 
dla zwiększenia jej potencjału kulturowe-
go i turystycznego. Projekt tego progra-
mu zakłada m.in.: ochronę stanowisk 
archeologicznych przed ingerencją osób 
nieuprawnionych, cyfryzację eksponatów 

SŁOWO OD WÓJTA
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SŁOWO OD WÓJTA

dziedzictwa kul-
turowego gminy 
(w tym znajdujących 
się w zbiorach miesz-
kańców), promocję 
i wspieranie twór-
czości ludowej, upo-
wszechnianie wiedzy 
o prawach i obo-
wiązkach właścicieli 
obiektów zabytko-
wych, aktualizowanie 
gminnej ewidencji 
zabytków.

Opracowany został „Program Lo-
kalnej Polityki i Promocji Gospodarczej 
Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2021-
2030”. Jego głównymi celami będą wspar-
cie lokalnych przedsiębiorstw, zwłaszcza 
tych najmniejszych, w ich funkcjonowaniu 
i rozwoju, jak również zwiększanie atrak-
cyjności inwestycyjnej naszej gminy dla 
inwestorów zewnętrznych. Sąsiedztwo 
z Białymstokiem i ważnymi szlakami ko-
munikacyjnymi powodują, że naszą gmi-
ną interesują się różni przedsiębiorcy, ale 
zainteresowanie to zamieni się w realne 
inwestycje tylko wtedy, gdy będziemy do 
nich przygotowani co najmniej pod wzglę-
dem administracyjnym, przestrzennym 
i infrastrukturalnym.

Wśród innych programów, o których 
chciałbym także Państwa poinformować 
znajdują się także „Program Gospodaro-
wania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Dobrzyniewo Duże” oraz „Program Edu-
kacji Ekologicznej Mieszkańców Gminy 
Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030”. 
Oba programy zostały także opracowane, 
a ich projekty zostaną Państwu wkrótce za-
prezentowane.

Dla kilkudziesięciu przedsięwzięć 
zawartych w Strategii sporządziliśmy 
uproszczone projekty ich realizacji, czyli 

tzw. metryki. Cho-
dzi tu np. o takie 
przedsięwzięcia jak: 
organizacja prac spo-
łecznie użytecznych, 
kontynuacja szero-
kopasmowego pod-
łączania gminnych 
szkół do Internetu, 
rozwój szkolnych za-
jęć pozalekcyjnych, 
utworzenie mobil-
nego punktu me-
diacji działającego 

w świetlicach wiejskich, rozwój komuni-
kacji z mieszkańcami za pośrednictwem 
SMSów, budowa świetlic wiejskich, a także 
budowa nowych i rewitalizacja istnieją-
cych placów zabaw dla dzieci.

Jak Państwo widzą, planujemy i pro-
wadzimy na bieżąco szereg różnorodnych 
działań na rzecz rozwoju naszej gminy. 
Dobre programy pomogą nam nie tylko 
w koordynacji zawartych w nich działań, 
ale ułatwią nam pozyskiwanie środków po-
mocowych na ich realizację, zwłaszcza po-
chodzących z funduszy Unii Europejskiej 
na lata 2021-2027, a także z dystrybuowa-
nych w ramach Plan odbudowy gospodarki 
Europy po COVID-19. Gorąco zachęcam 
zatem do włączania się w prace zarówno 
nad programami obecnie tworzonymi, jak 
i kolejnymi – społecznymi, gospodarczymi 
i środowiskowymi – które będziemy przy-
gotowywać w roku 2021. Równie mocno 
zapraszam do ich wspólnego wdrażania, 
zwłaszcza w ramach aktywności obywa-
telskiej i działalności organizacji pozarzą-
dowych. Po wszelkie szczegóły zapraszam 
na naszą stronę internetową www.dobrzy-
niewo.pl, do lektury „Głosu Dobrzyniewa”, 
a także na profile społecznościowe naszej 
gminy.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Budowa w sali sportowej w Fastach 
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23 lutego w imieniu Gminy Dobrzy-
niewo Duże podpisałem z Województwem 
Podlaskim umowę o dofinansowanie Pro-
jektu grantowego pn. „Instalacje OZE dla 

mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże”. 
Projekt jest realizowany w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
Osi Priorytetowej V Gospodarka nisko-
emisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta 
na odnawialnych źródłach energii.
u Całkowita wartość projektu wynosi 
1.896.588 zł
u Wartość dofinansowania wynosi 
1.232.782,20 zł 

W dniach od 15 lutego do 17 marca 
2021 r. mieszkańcy gminy składali do na-
szego urzędu gminy wnioski o grant na 
założenie instalacji fotowoltaicznych i ko-
lektorów słonecznych.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Są pieniądze na odnawialne źródła energii

Co w samorządzie?

Będzie rewitalizacja świetlicy w Kozińcach
Miło mi poinformować Państwa, że 

podpisałem umowę z Województwem 
Podlaskim o dofinasowanie realizacji za-
dania pn. „Rewitalizacja świetlicy wraz 
z otoczeniem we wsi Kozińce”. Wniosek 
o dofinansowanie, który złożyliśmy w ra-
mach postępowania konkursowego, uzys-
kał akceptację Lokalnej Grupy Działania 
Puszcza Knyszyńska i będzie realizowany 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju tego 
stowarzyszenia.
u Całkowita wartość zadania wynosi 
503 322,86 zł

u w tym dofinansowanie pozyskane 
ze środków Unii Europejskiej w kwocie 
397 625,05 zł.

W ramach zadania planowane jest 
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 
poprzez wykonanie dróg dojazdowych, 
miejsc postojowych i chodników oraz 
podjazdów dla osób niepełnosprawnych.  
W obrębie Wiejskiego Domu Kultury pow-
stanie także siłownia zewnętrzna, ławka so-
larna z Wi-Fi oraz scena wraz z niezbędną 
infrastrukturą (oświetlenie, nagłośnienie, 
miejsca siedzące), która będzie wykorzys- 
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Trwają prace wykończeniowe w bu-
dynku sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Fastach. Ich 
zaawansowanie oscyluje na poziomie 70%.

Inwestycja zainicjowana przez po-
przedniego wójta Bogdana Zdanowicza 
jest na finiszu. Planowany termin zakoń-
czenia robót budowlanych to 31 maja tego 
roku. Po przeprowadzeniu procedury do-
puszczenia do użytkowania, od przyszłe-
go roku szkolnego z sali będą korzystali 
uczniowie.

Inwestycja współfinansowana jest 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach programu Sportowa Polska – 
program rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej. Dotacja to 2 mln zł, zaś wkład 
własny Gminy Dobrzyniewo Duże wynie-
sie ponad 3 mln zł.

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże

Co w samorządzie?

tywana do organizacji imprez, warsztatów, 
spotkań oraz wydarzeń tematycznych.

Zakończenie projektu planowane jest 
na listopad 2021 r.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Podpisanie umowy na dofinansowanie rewitali-
zacji świetlicy w Kozińcach

Prace wykończeniowe w sali gimnastycznej w Fastach

Budowa hali 
sportowej w Fastach
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Co w samorządzie?

Trwa budowa świetlicy z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na potrzeby 
ochrony przeciwpożarowej w Letnikach. 
Roboty są na etapie stanu zamkniętego i 
aktualnie prowadzone są prace wykończe-
niowe. O realizację tej inwestycji jeszcze 
w poprzedniej kadencji zabiegali wójt 
Bogdan Zdanowicz i radny Janusz Kitlas.

Inwestycja w Letnikach realizowa-
na jest w ramach  polsko-białoruskiego 
projektu. 5 lutego, na zaproszenie wójta 
gminy Dobrzyniewo Duże – lidera pro-
jektu – odbyło się spotkanie z partnerem 
białoruskim, tj. delegacją starostwa gro-
dzieńskiego w składzie: starosta Jan Wa-
silewski, wicestarosta Lila Szamatowicz, 
wicestarosta Walery Bałaszow, która od-
wiedziła gminę Dobrzyniewo Duże. 

Na spotkaniu omówiono dotychcza-
sowe działania, problemy z terminową 
realizacją projektu związane z COVID-19 
oraz współpracę w przyszłej perspektywie 
finansowej 2021-2027. Podjęto decyzje 
co do prawidłowej realizacji wszystkich 
pozostałych działań projektowych oraz 
ustalono wstępny termin spotkania on-line 
wszystkich parterów.

Wszyscy z niecierpliwością oczeku-
jemy na złagodzenie restrykcji, zwłaszcza 
przy przekraczaniu granic, aby wznowić 
zawieszone działania.

W Letnikach powstaje świetlica z pomieszczenia-
mi przeznaczonymi na potrzeby ochrony prze-
ciwpożarowej

Spotkanie z przedstawicielami starostwa grodzieńskiego

Świetlica w Letnikach
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Początek nowego roku to czas, kiedy 
każda osoba, która uzyskała dochód, musi 
złożyć roczne zeznanie podatkowe, czyli 
wypełniony odpowiedni formularz dekla-
racji podatkowej PIT. Ustawa o podat-
ku dochodowym wskazuje, że miejscem 
rozliczania się osoby fizycznej (składania 
deklaracji PIT) jest Urząd Skarbowy wła-
ściwy dla miejsca zamieszkania podat-
nika w ostatnim dniu roku podatkowego. 
Udziały w podatku od osób fizycznych to 
ważne źródło dochodu gminy. Prawie 40% 
Państwa podatku wraca do budżetu gminy, 
a zatem rozliczenie podatku dochodowego 
w Gminie Dobrzyniewo Duże będzie mia-
ło wpływ na realizację inwestycji decydu-
jących o poziomie życia naszych miesz-
kańców. Rozliczając PIT w naszej gminie, 
współfinansujesz między innymi: budowę 
nowych dróg i pozostałej infrastruktury 
technicznej, edukację dzieci, rekreację, 
sport i kulturę, komunikację, pomoc spo-
łeczną, ochronę zdrowia.

Sam zdecyduj, gdzie trafią 
Twoje pieniądze
u Udziały w podatku od osób fizycznych 
to ważne źródło dochodu gminy. Niech 
Twój podatek zostanie w Naszej Gminie.

u Zameldowanie nie jest konieczne, wy- 
starczy, że mieszkasz na terenie naszej 
gminy.

Jak rozliczyć PIT w gminie 
Dobrzyniewo Duże?
u Jeśli rozliczają się Państwo z podatku 
dochodowego jako osoby fizyczne (nie-
prowadzące działalności gospodarczej 
i nie zarejestrowane jako podatnicy VAT), 
to na formularzu PIT wystarczy wpisać:
W części A – Drugi Urząd Skarbowy 
w Białymstoku, ul. Plażowa 17,
• W części B – adres zamieszkania na tere-
nie Gminy Dobrzyniewo Duże.
• Jeśli rozlicza Państwa pracodawca, któ-
ry w Państwa w imieniu wypełnia PIT 
i przesyła go do Urzędu Skarbowego, wy-
starczy, że zgłoszą Państwo swój aktualny 
adres zamieszkania na terenie Gminy Do-
brzyniewo Duże i wskażą Państwo Drugi 
Urząd Skarbowy w Białymstoku.
u Jeżeli rozliczenie PIT za 2020 r. zosta-
ło już wysłane, wówczas możesz wypełnić 
dodatkowy, jednostronicowy dokument 
ZAP-3, w którym zaktualizujesz dane do-
tyczące adresu zamieszkania. Taki druk 
należy przesłać do Drugiego Urzędu Skar-
bowego w Białymstoku, ul. Plażowa 17.

Co w samorządzie?

Tu mieszkam, 
tu płacę podatki
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W styczniu uruchomiono nową linię 
400 relacji Białystok – Kulikówka przez: 
Szaciły, Krynice (wybrane kursy), Obrub-
niki, Ponikłą, Letniki, Podleńce, Nowe 
Aleksandrowo, Leńce (wybrane kursy), 
Dobrzyniewo Fabryczne i Fasty. 

Linia ma charakter użyteczności pu-
blicznej, której organizatorem jest Gmina 
Dobrzyniewo Duże, a operatorem lokalna 
firma Wschód Express Michał Aleksiejuk.

W dni powszednie autobusy wy-
konują 10 par połączeń, a w soboty i dni 
świąteczne po 3. Do obsługi linii zostały 
skierowane wyłącznie pojazdy niskopod-
łogowe, dostosowane do przewozu osób 
o ograniczonej zdolności ruchowej. Au-
tobusy wyposażone zostały także m.in.  
w wyświetlacze elektroniczne, system mo-
nitoringu czy klimatyzację, dzięki czemu 
zwiększył się komfort podróży.

Mieszkańcy zyskali także niższe ceny 
biletów, co przełożyło się na wzrost liczby 
przewożonych pasażerów.

Uruchomienie nowej linii znacząco 
ułatwiło przemieszczanie się pasażerów 
i zwiększyło atrakcyjność dotychczas re-
alizowanych połączeń. Pomimo niższych 
cen biletów wzrosły miesięczne wpływy, 
a zwiększenie ilości kursów nie wymusi-
ło zaangażowania dodatkowych środków  
z budżetu Gminy. Dzięki powierzeniu ob-
sługi linii lokalnej firmie do gminnej kasy 
wpłyną dodatkowe środki z podatków.

Linia 400

Trzeba złożyć wniosek o 500+
Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wy-

chowawcze przysługuje w wysokości 500 zł 
miesięcznie na każde dziecko do ukończe-
nia 18. roku życia, bez względu na dochód 
osiągany w rodzinie. 

Wnioski o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego na okres świad-
czeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do  
31 maja 2022 r. można składać:
• od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną 
przez portal Emp@tia, kanały bankowości 
elektronicznej, Platformę ePUAP;
• od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną 
(papierową), czyli osobiście w urzędzie lub 
za pośrednictwem poczty.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze na kolejny 

okres złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie:
• 1 lutego-30 kwietnia – ustalenie prawa 
do świadczenia oraz wypłata świadczenia 
następuje do 30 czerwca.
• 1-31 maja – ustalenie prawa do świadcze-
nia oraz jego wypłata następuje do 31 lipca.
• 1-30 czerwca – ustalenie prawa do świad-
czenia oraz jego wypłata następuje do 
 31 sierpnia.
• 1-31 lipca – ustalenie prawa do świad-
czenia oraz jego wypłata następuje do 
 30 września.
• 1-31 sierpnia – ustalenie prawa do świad-
czenia oraz jego wypłata następuje do  
31 października.

GOPS w Dobrzyniewie Dużym
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W marcu 2019 r. Rada 
Gminy Dobrzyniewo Duże 
zdecydowała o utworzeniu 
funduszu sołeckiego w 2020 
r. W minionym roku sołectwa 
naszej gminy po raz pierwszy 
miały możliwość skorzystania 
z takich środków. Na zebra-
niach wiejskich mieszkańcy 
zdecydowali na co je przezna-
czą.W ich trakcie ujawniło się, 
jak duże są potrzeby lokalnych 
społeczności. Ponieważ środ-
ki były ograniczone, podję-
cie decyzji o ich przeznacze-
niu nie było łatwe, a czasami 
wręcz wywoływało konflikty. 
Wnioski sołeckie, zawierające 
zadania do realizacji, zostały 
złożone do wójta gminy, a rada 
gminy przyjęła je do realizacji.

Największa grupa za-
dań to remont i wyposażenie 
świetlic wiejskich oraz zago-
spodarowanie otoczenia tych 
obiektów, wykonanych w miej-
scowościach: Bohdan, Chra-
boły, Dobrzyniewo Kościelne, 
Gniła, Jaworówka, Kozińce, 
Letniki, Obrubniki, Ogrodniki, 
Pogorzałki i Ponikła. W Boh-
danie i Gniłej, w pobliżu świe-
tlic, ustawiono garaże-blaszaki, 
które spełniają funkcje maga-
zynowe.

Nowe place zabaw po-
wstały w Krynicach, Ogrodni-

Wiata w Letnikach

Plac zabaw w Nowym Aleksandrowie

Plac zabaw w Krynicach

Udany start funduszu 
sołeckiego

CO W SAMORZĄDZIE?
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kach, Nowym Aleksandrowie, Pogorzał-
kach i Borsukówce.

W Jaworówce ustawiono nowe 
przystanki autobusowe, służące głównie 
uczniom dojeżdżającym do szkół.

Sołectwa Dobrzyniewo Kościel-
ne, Nowosiółki i Podleńce zdecydowały 
o przeznaczeniu środków na wykonanie 
szczególnie pilnych remontów dróg gmin-
nych.

W Rybakach i Szaciłach wykonano 
oświetlenie terenów wiejskich.

Rozpoczęto budowę świetlicy w Kuli-
kówce oraz wykonano dokumentacje pro-
jektowo kosztorysowe takich obiektów 
w Kopisku i Leńcach.

Większość tych zadań udało się prze-
prowadzić dzięki dużemu zaangażowaniu 
sołtysów, którym należą się wielkie podzię-
kowania.

Łączna wartość wykonanych 
przedsięwzięć wyniosła ok. 386 tys. zł, 
w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie  
ok. 98 tys. zł.

Niestety, nie wszystkie plany zostały 
zrealizowane, w sołectwach Fasty i Dobrzy-
niewo wykonawcy wyłonieni w przetargu 
odstąpili od podpisania umowy (przepro-
wadzono dwa przetargi z powodu zaofe-
rowania kwot znacznie przekraczających 
zaplanowany budżet), natomiast w Do-
brzyniewie Fabrycznym i Kobuziach zde-
cydowały przeszkody formalno-prawne.

W przeprowadzonych inicjatywach 
szczególnie ważne było pobudzenie ak-
tywności mieszkańców, ich odpowiedzial-
ności za swoje społeczności. W niektórych 
przypadkach nastąpiło aktywne włączenie 
mieszkańców do prac społecznych na rzecz 
wspólnot wiejskich, a przyznane fundusze 
przeznaczane były jedynie na zakup nie-
zbędnych materiałów. Takie inicjatywy są 
szczególnie cenne, dają lepsze wykorzysta-
nie skromnych funduszy, są także bardzo 
ważnym elementem integracji środowiska 
lokalnego.

Krzysztof Bagiński
Sekretarz Gminy

Mieszkańcy Kulikowki porządkują teren pod budowę świetlicy

Co w samorządzie?Co w samorządzie?
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Funkcja ta jest sprawowana od 
średniowiecza. W Polsce jest ponad  
40 tys. sołtysów, a połowa z nich to kobiety. 
Sołtysek z roku na rok przybywa (10 lat 
temu stanowiły one 30% ogółu tej grupy 
społecznej).

Sołtys reprezentuje sołectwo, czyli 
wieś, na zewnątrz. Jest m.in. inkasentem 
podatków, zwołuje zebrania wiejskie, 
opiniuje oraz wykonuje uchwały rady 
gminy.

3 pytania do Anny Kwit, świeżo 
upieczonej sołtyski Letnik

Czym zajmuje się Pani na co dzień, 
oprócz sprawowania funkcji sołtysa?

Ostatnio zajmuję się opieką nad 
dziećmi. Wcześniej, przez wiele lat 
pracowałam w księgowości.
Jaki jest pani zdaniem przepis na bycie 
udanym sołtysem/sołtyską?

Trzeba kochać ludzi, dbać o pozytywne 
z nimi relacje. To ważne, by pozyskiwać 
sojuszników, zachęcać mieszkańców do 
współpracy i pracy na rzecz wsi. Dobrą 
komunikację z mieszkańcami mam 
zapewnioną m.in. poprzez to, że jestem 
też przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich. Nasze koło liczy aż 85 pań w 
różnym wieku.

Sołtys powinien być osobą 
otwartą, wrażliwą na potrzeby innych. 
Przed pandemią zdarzały się zebrania 
mieszkańców w moim ogródku czy salonie, 
dla mnie to żaden problem.

Co chciałaby Pani zmienić w Letnikach?
Chciałabym, żeby nasz nowo 

powstały klub (odbiór w zaplanowano 
w maju 2021) tętnił życiem, żeby bez 

problemów udało się dokończyć prace przy 
altanie w pobliżu placu zabaw. Przyda się 
taki kącik dla młodych mam i ich dzieci. 
Zależy mi na pozyskiwaniu wsparcia 
ze środków unijnych, chętnie przyjmę 
pomoc mieszkańców w przebrnięciu przez 
wszystkie procedury z tym związane.

Chciałabym, by nasza wieś stawała 
się piękniejsza, nowocześniejsza i bardziej 
przyjazna mieszkańcom.
Życzymy Pani realizacji wszystkich 
planów!

Rozmawiała 
Joanna Żarniewska

11 marca przypada Dzień Sołtysa

Anna Kwit, sołtyska Letnik

CO W SAMORZĄDZIE?
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Sołtyska na medal Sołtys Obrubnik Beata Dybacka 
otrzymała wyróżnienie w konkursie „Soł-
tys na medal” organizowanym przez Staro-
stwo Powiatowe w Białymstoku. 

Konkurs promuje najbardziej aktyw-
nych sołtysów, którzy pracują na rzecz 
społeczności lokalnej i dobre praktyki 
zarządzania samorządem. Jury brało pod 
uwagę takie kwestie jak: inicjatywy lokal-
ne podjęte i zrealizowane przez sołtysa, 
współpraca sołtysa z samorządem gmin-
nym, czas sprawowania funkcji w połącze-
niu z efektami działalności, czy działalność 
sołtysa w OSP i stowarzyszeniach.

„Dziękuję Pani za zaangażowanie 
w pracę na rzecz lokalnej społeczności. 
Jestem dumny i wdzięczny, że jest Pani 
mieszkanką naszego Powiatu” –  napisał  
w liście gratulacyjnym starosta Jan Per-
kowski.

HISTORIA JEDNEJ 
FOTOGRAFII

Żniwa w 
Ogrodnikach

Na zdjęciu obok: Żniwa 
w Ogrodnikach. Upalne lato  
w pełni. Krótki odpoczynek. 
Na zdjęciu państwo Wróblew-
scy, S. Bezubik, J. Żmiejko.

Zachęcamy czytelników 
do dzielenia się na łamach 
„Głosu Dobrzyniewa” starymi 
fotografiami pokazującymi na-
szą gminę i jej mieszkańców. 
Zdjęcia  mona wysyłać na ad-
res: glos@dobrzyniewo.pl.

Beata Dybacka, sołtyska Obrubnik

Co w samorządzie?



głos dobrzyniewa

18

oddalony od mojej miejscowość o 24 km.  
(Bielsk Podlaski). 

W którym momencie wiedzieliście, że 
chcecie wiązać swoją przyszłość z zawo-
dem trenera?
M. J. Grającym trenerem zostałem jeszcze 
na studiach, nie miałem żadnych up-
rawnień, bo takie to były czasy (ponad 20 
lat wstecz). Bardziej poważnie zacząłem 
myśleć o trenerce, kiedy trafiłem do Do-
brzyniewa i  zaczęliśmy budować Koronę. 
Wtedy zrobiłem pierwsze uprawnienia in-
struktora.
B. Z. W moim przypadku w zasadzie 
ciężko to nazwać zawodem. Raczej jest 
to pasja i chęć pracy z młodymi ludźmi, 
którzy pokazują jak można przekraczać 
granice poprzez ogromną pasję i zaan-
gażowanie. To też jest duża odpowied-
zialność, bo ci młodzi ludzie mają do 
ciebie zaufanie i nie wyobrażam sobie, że 
mógłbym ich zawieść! Przygodę trenerską 
rozpocząłem mając 17 lat, prowadziłem 
wtedy drużynę ministrantów.

Jak prezentuje się aktualna forma tre-
nowanych przez Was drużyn? Czy pan-
demia wpłynęła na kondycję zawod-
ników w sposób znaczący? Na którym 
miejscu w tabeli plasujecie się aktualnie?
M. J. Aktualnie moja drużyna seniorów 
występuje w klasie okręgowej i nieste-
ty będziemy walczyć tylko o utrzymanie 
w okręgówce. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, 
ale gramy i walczymy jak najlepiej umiemy 
w każdym meczu. Nie wolno zapominać, 
że na tym poziomie grają sami amatorzy, 

Co daje młodym ludziom sport?
M. J. Sport to przede wszystkim pasja 
i sposób na życie, na aktywne spędzanie 
wolnego czasu. Sport wychowuje. To nie 
przypadek, że ludzie, którzy go uprawia-
ją, zazwyczaj są bardziej systematyczni, 
bardziej zdyscyplinowani, mają więcej 
wiary w swoje możliwości. O walorach 
zdrowotnych regularnego uprawiania 
sportu nikogo nie trzeba przekonywać.
B. Z. Walory zdrowotne są bezsprzeczne, 
pod warunkiem, że nie uprawiamy spor-
tu wyczynowo. Podkreśliłbym też rolę 
bycia częścią zespołu. Wspólne treningi 
zaspokajają potrzebę bliskich relacji, więzi 
emocjonalnych.

W jakim wieku zainteresowaliście się 
piłką nożną, jakie macie wspomnienia 
z tamtego okresu?
M. J. W trzeciej klasie szkoły podstawowej 
– wtedy zacząłem regularne treningi w Ja- 
giellonii Białystok. Grałem w tej drużynie 
do ukończenia 18. roku życia. Później zos-
tałem zawodnikiem Korony Dobrzynie-
wo. Był to okres niesamowitej przygody, 
zabawy, ale też dużej ilości treningów, 
niekiedy bardzo ciężkich i wymagających, 
obozów, meczów, turniejów. Dzięki piłce 
zwiedziłem dużo zakątków Polski, ale też 
Europy. Nie zawsze było kolorowo i we-
soło, ale generalnie wspomnienia z tamte-
go okresu to prawie same pozytywy. 
B. Z. Moja przygoda z piłką rozpoczęła się 
około 5. roku życia, oczywiście w formie 
rekreacyjnej i zabawowej. Poważne trenin-
gi zacząłem dosyć późno, bo w wieku 14 
lat. W tamtych czasach najbliższy klub był 

Trzymaj formę!
O swojej przygodzie trenerskiej, ale i sytuacji, w której znajdu-
je się juniorski futbol, opowiadają Marek Jamiołkowski – pre- 
zes Klubu Korona Dobrzyniewo, grający trener i kapitan drużyny 
dorosłych oraz Bartłomiej Zawadzki – trener drużyny dziecięcej 
i młodzików.

LUDZIE GMINY
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Bartłomiej Zawadzki

LUDZIE GMINY

czyli ludzie dla których liczy się pasja do 
piłki, którzy nie dostają za mecze bardzo 
często żadnego wynagrodzenia. Już z tego 
względu należy się im szacunek i uznanie, 
bo nie każdy jest w stanie pogodzić pracę, 
naukę, rodzinę z regularnym treningiem 
dwa razy w tygodniu i np. meczem w week-
end, który zajmuje cały dzień.
B.Z. Pandemia znacząco wpływa na rozwój 
fizyczny dzieci i młodzieży. Osobiście jes- 
tem bardzo załamany tym, co widzę u dzieci. 
Na szczęście moja drużyna trenowała cały 
rok poza kwietniem. Część chłopaków jest 
w klasie sportowej w SP w Dobrzyniewie 
Dużym i te zajęcia faktycznie się odbywają. 
Dzięki temu chłopaki z Młodzika dobrze 
wyglądają pod względem fizycznym, są 
w dobrej kondycji  psychicznej. W rundzie 
jesiennej w II lidze Młodzika zajęliśmy 
drugie miejsce na 8 drużyn, co uważam za 
duży sukces.  Nasz bilans to 5 zwycięstw i 2 
remisy. Chciałbym podkreślić najistotnie-
jszą kwestię – w mojej drużynie wynik nie 
jest najważniejszy, a nawet czasami mało 
istotny. Stawiamy w klubie na rozwój indy-
widualny i drużynowy, a przed wszystkim 
na dobrą grę!

Czy to prawda, że istnieje również  tre- 
ning mentalny?
M. J. Zdecydowanie tak, chociaż jego 
zaawansowany poziom jest zapewniony  
drużynom na wyższym poziomie ligowym, 
reprezentacyjnym. Niemniej jednak nawet 
w zespołach lokalnych trzeba mieć silną 
psychikę i dobrze poukładane w głowie, 
aby coś pokazać na boisku, coś osiągnąć, 
lub wybić się na wyższy poziom. Jak mówią 
eksperci – to połowa sukcesu.
B. Z. Myślę, że jest to jedna z najważniej- 
szych rzeczy w sporcie. Sam nigdy nie 
doświadczyłem takiej pomocy. Często 
ponosiłem więc porażki przez złe nasta- 
wienie psychiczne podczas sportowej 
walki. Teraz przykładam do tego wagę 
w prowadzonych przez mnie drużynach. 

Wróćmy jednak do ligi. Jak ocenilibyście 
możliwości i formę waszych ligowych ry-
wali?
M. J. Nie za bardzo zajmuję się drużynami 
przeciwnymi, wolę patrzeć na nas. Zau-
ważam jednak, że pierwsza część stawki 
w lidze, pierwsze 4-5 zespołów, to bardzo 
solidne drużyny jak na klasę okręgową. 

Marek Jamiołkowski
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Każdy zespół funkcjonuje inaczej. W jed-
nych grają zawodnicy miejscowi, w innych 
są tzw. zawodnicy zaciężni, czyli z innych 
miejscowości, często z większych miast. 
My zawsze byliśmy nastawieni na granie 
„swoimi” chłopakami, bo uważamy, że 
właśnie dla nich istnieje taka drużyna jak 
nasza.
B. Z. Z moich obserwacji wynika, że nasi 
rywale to bardzo fajne drużyny, w których 
każdy się stara i walczy o jak najlepszą grę. 

Na czym polega „kibicowanie” rodziców? 
I co o nim myślicie?
M. J. Kibicowanie rodziców jest ok, ale 
tylko wówczas, kiedy kibicują oni swo-
jemu dziecku i swojej drużynie. Istnieje 
jednak takie coś jak KOR, czyli Komitet 
Oszalałych Rodziców. Są to rodzice, którzy 
często nie panują nad swoimi negatywny-
mi emocjami, dają temu upust niestety 
często na meczach dzieci.  Wystarczy prze-
jrzeć internet, jest tego pełno, sam byłem 
świadkiem kilku nieprzyjemnych sytuac-
ji. Bardzo ważną rolę odgrywa tu trener, 
który musi tłumaczyć rodzicom jakie są 
zasady na treningach, meczach, turniejach. 
Postawa sędziego na zawodach też nie jest 
bez znaczenia. PZPN  ostatnimi czasy ko-
mentuje sprawę kibicowania, nie jest już to 
temat tabu, z wolna obserwuje się zmiany 
na plus.
B. Z. Zgadzam się z kolegą, uważam, że 
rodzice dzielą się na dwie grupy: taką, która 
przy drużynie robi dobrą robotę, wspiera 
w każdej sytuacji oraz taką, w której rod-
zice robią bardzo złą robotę. Tych trzeba 
edukować. Ja chciałbym pochwalić swoich 
rodziców, bo mam większość takich, 
którzy należą do pierwszej grupy i mnie-
jszość takich co się w ogóle nie interesują, 
ale przynajmniej nie przeszkadzają :)

Jakie są Wasze cele na ten sezon?
M. J. Celem drużyny seniorów jest utrzy-
manie w klasie okręgowej, co nie będzie 
takie łatwe, bo w tym sezonie spada z niej 
wiele drużyn.

B. Z. Chcemy robić cały czas postęp indy-
widualny, ale  i grupowy. Do tego musi do-
chodzić dobra gra, a  jak będzie piękna gra, 
trener będzie największym szczęściarzem! 

Czy widzicie jakieś potencjalnie większe 
talenty wśród swoich adeptów futbolu?
M. J. Nie chcę podawać personaliów, ale 
z obecnej kadry seniorów jedna, czy dwie 
osoby mogłyby spróbować sił wyżej, np. 
w 4. lidze. Przez ostatnie kilka, kilkanaście 
lat „oddawaliśmy” swoich wychowanków 
do 4. ligi, do drużyn młodzieżowych Ja- 
giellonii Białystok, czy MOSP-u Białystok, 
czyli dużo większych ośrodków piłkarskich 
niż nasz. Jeden z naszych byłych zawod-
ników zaliczył epizod w młodzieżowej 
reprezentacji Polski u trenera Marcina 
Dorny. I poniekąd taka jest nasza rola, aby 
„dostarczać”  zawodników do „poważnie-
jszych” klubów. 
B. Z. Oczywiście, w tej chwili mam dwie 
osoby, które są obserwowane przez większe 
kluby. Nie zdradzam nazwisk :) 

Co zaczerpnęliście z taktyki, sposobu 
zorganizowania drużyny przez swoich 
dawnych trenerów, a co innowacyjnego 
wprowadzacie z własnej strony?
M. J. Piłka na przestrzeni 20-25 lat nie-
samowicie się zmieniła. Kiedyś w klasie 
okręgowej nie było żadnej taktyki, teraz już 
tak. Trzeba umieć się poruszać, ustawiać, 
rozumieć grę. Ja osobiście czytam, podg-
lądam, śledzę różne ligi i różne mecze, 
wyłapuję to, co mogę przełożyć na własne 
podwórko. Dużo zmieniło się też od strony 
PZPN-u. Musimy posiadać licencje UEFA, 
odbywać obowiązkowe szkolenia i kursy, 
ale też otrzymujemy materiały z PZPN, co 
kiedyś nie było takie oczywiste.
B. Z. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest 
to, żeby trening był ciekawy i innowacy-
jny. Ma być zabawa i uśmiech, ale również 
skupienie, koncentracja i spokój.

Porozmawiajmy o tym chwilę. Treningi 
dla „żaczków” – najmłodszych wychow-
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anków oparte są głównie na zabawie. Ile 
jest w tym wszystkim jednak fachowe-
go nastawienia oraz ciężkiej pracy, bez 
której nie osiągnie się efektów?
M. J. Piłka szczególnie na tym amatorskim 
poziomie jak u nas w klubie, to cały czas 
powinna być dobra zabawa. Najmłodsze 
dzieci bawią się dużo na treningach, ale 
jest to nauka piłki przez zabawę. „Im dalej 
w las”, tym zabawy jest mniej, a zastępu-
je ją regularny trening, który powinien 
przynosić efekty.
B. Z. Dokładnie, bez ciężkiej pracy w życiu 
za dużo nie osiągniesz! Szczególnie w spor-
cie. Trener musi tak przygotować trening, 
żeby dać zawodnikom jak najwięcej za-
bawy, a przy okazji sporo nauczyć. 

W jaki sposób można się zapisać na zaję-
cia piłkarskie? Kiedy najlepiej to zrobić?
M. J. W tych czasach wszystko można 
znaleźć w internecie. Nas oczywiście też. 
Zachęcam do śledzenia naszej strony na 
FB LZS Korona Dobrzyniewo Duże – stro-
na główna. Tam też można znaleźć plakat 
o naborze i kontakt do naszych trenerów. 
Wystarczy zadzwonić, zapytać i przyjść na 
trening. Ważne jest, aby to dziecko wyka-
zywało chęć uczestnictwa w treningu,  aby 
nie był to pomysł rodziców, bo „z niewol-
nika nie ma pracownika”.
B. Z. Moim zdaniem najlepszy wiek na 
rozpoczęcie przygody z treningiem piłki 
to wiek ok. 10 lat. W wieku 7-8 lat pro-
ponowałbym zajęcia ogólnorozwojowe 
z elementami piłki nożnej; takie są orga- 
nizowane w klubach, akademiach. 

Co jest najistotniejsze w pracy trenera?
M. J. Pasja, zdecydowanie pasja i miłość 
do piłki nożnej. Nie da się ukryć, że nie 
jesteśmy zawodowymi trenerami i praca 
trenera nie jest naszym źródłem utrzyma-
nia. Często poświęcamy na pracę w klubie 
więcej swojego czasu niż wymaga tego 
umowa. Oczywiście trzeba umieć praco- 
wać z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi, 
sprawnie przekazywać wiedzę i wiadomoś-

ci. Dobrze jest, jeżeli trener potrafi bez-
błędnie pokazać ćwiczenie. Najlepiej jest 
mieć przygotowanie pedagogiczne.
B. Z. Porządek, dyscyplina, cierpliwość, 
sprawiedliwość, wyrozumiałość, pozytyw-
na energia i chęć poświęcenia. 

Powiedzcie kilka zdań na temat Waszej 
akcji „Zwykły klub z niezwykłą misją”.
M. J. Wszystko zaczęło się od tego, że 
zaprojektowaliśmy logo klubu. Następ-
nym krokiem był plan na wypuszczenie 
klubowych gadżetów. Na pierwszy ogień 
poszedł szalik i jeden z naszych trenerów 
zaproponował, aby  połączyć to z jakąś ak-
cją charytatywną, drugi z kolei podsunął 
pomysł ,żeby wesprzeć kogoś z naszego re-
jonu. Pojawił się pomysł na dofinansowan-
ie rehabilitacji młodej dziewczyny z naszej 
gminy. Myślę, że jak na pierwszą akcję po-
szło nam całkiem nieźle. Zebraliśmy 130 
zamówień na szalik, a większą część do-
chodu ze sprzedaży przekazaliśmy właśnie 
na ten cel. Mamy nadzieję, że to nie nasza 
pierwsza i nie ostatnia taka akcja w naszym 
klubie.

Czy poza sportem macie inne pasje, zain-
teresowania?
M. J. Moje całe życie to sport, więc wszyst-
ko raczej kręci się wokół niego. Oprócz 
piłki lubię i interesuję się większością po- 
pularnych sportów, takich jak lekkoatlety-
ka, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna. 
Kibicuję, oglądam, jeżdżę na mecze, szcze-
gólnie jak gra reprezentacja Polski. Zimą 
uwielbiam jeździć na nartach. Oprócz tego 
lubię czytać biografie sportowców, ale też 
kryminały Remigiusza Mroza, czy Pauliny 
Świst. Cenię dobry film, serial.
B. Z. Moją drugą pasją jest muzyka, z tym 
się wiąże moje wypracowane dziecko, czyli 
Zespół Forti. Lubię spędzać czas z rodzi- 
ną i moim małym synkiem Aleksandrem. 
Uwielbiam oglądać dobre filmy!    
Dziękuję za rozmowę.

         Rozmawiała 
Joanna Żarniewska
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W ramach zawartej z Województwem Podlaskim umowy 
o dofinansowanie operacji  „Poczuj ekoklimat w Dobrzyniewie” 
uzyskaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 34 442 zł. 
Całość projektu szacujemy na kwotę około 60 000 zł. 

EDUKACYJNA STREFA EKOLOGICZNA

WARSZTATY KULINARNE 
(NIE)ZAPOMNIANE SMAKI I SMACZKI

PIKNIK EKOLOGICZNY

Przez 6 miesięcy będziemy pracować nad zagospodarowaniem 
terenu wokół WDK w Pogorzałkach:

• Zasiejemy łąkę kwietną i wykonamy nasadzenia
• Przeprowadzimy akcję „Podziel się rośliną”

• Zorganizujemy rodzinne warsztaty budowy domków dla owadów i karmników
• Wspólnie przygotujemy projekt plenerowej gry edukacyjnej

• Z okazji Dnia Dziecka zaprosimy Was do wspólnej zabawy w zgodzie z naturą
• Spróbujecie swoich sił w ekoquizach i konkursach z nagrodami

• Skosztujecie zdrowych przygotowanych z produktów ekologicznych przekąsek
• Weźmiecie udział w zabawach sportowych z wykorzystaniem surowców wtórnych

• Weźmiecie udział w kreatywnych warsztatach  wykonywania latawców i wiatraków 
• Zaprosimy Was na warsztaty zumby, poznacie też „zabawy naszych dziadków”

• Przypomnimy tradycje robienia dżemów, powideł, przetworów z warzyw, 
przetworów z mięs i ryb oraz domowych wypieków z produktów naturalnych

• Stworzymy rodzinny album – Przepiśnik metodą scrapbookingu
• Wymienimy się przepisami i wykorzystamy potencjał lokalnych produktów

ZAPRASZAMY
DZIECI, MŁODZIEŻ,

OSOBY DOROSŁE
I SENIORÓW
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Od 1 kwietnia 2021
tel.: 501 324 937 e-mail: w.koch@gckdobrzyniewo.pl

• Weźmiecie udział w warsztatach papieru czerpanego
• Będziecie uczestniczyć w angażujących warsztatach przyrodniczych 

na temat ochrony przyrody
• Poznacie i zgłębicie tajniki przyrody jednego z unikatowych obszarów mokradłowych 

Europy – Bagien Biebrzańskich

• Poznacie sposoby na sprzątanie domu bez użycia środków chemicznych
• Samodzielnie wykonacie płyn do sprzątania, odświeżacz powietrza, 

proszek do prania oraz tabliczki zapachowe do szaf
• Nauczycie się sposobów minimalizacji użycia chemii w gospodarstwie domowym

• Stworzycie niepowtarzalne obrazy z żywych roślin
• Udekorujecie swoją przestrzeń własnoręcznie wykonanym obrazem z mchu

• Stworzycie obrazy w ramie z wykorzystaniem mchu chrobotka reniferowego

• Zrealizujecie swoje pomysły na witraże i rozwiniecie swoją kreatywność
• Nauczycie się ciąć szkło i poznacie niezbędne do tego narzędzia

• Na warsztatach witrażu poznacie sposoby i metody realizacji recyklingu szklanych butelek
• Stworzycie witraże metodą Ti�any’ego z motywami roślin i zwierząt będących pod ochroną

WAKACJE Z KLIMATEM

EKOTRICKI NA EKOSPRZĄTANIE

NATURA W RAMIE CZYLI OBRAZY Z MCHU

WITRAŻE – GRA ŚWIATŁA I CIENIA
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Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Uwaga! Kultura nadaje
OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE

 W GCK odbyły się warsztaty z okazji 
dni babci i dziadka, walentynkowe oraz 
wielkanocne, a na nich wykonywano 
m.in. obrazek w stylu vintage w tech-
nice decoupage, przestrzenne serce ze 
sznurka, gwoździków i drewna, a także 
jaja, kurczaczki, gąski, palmy i tulipany. 

 Dziennikarz Radia Białystok Andrzej 
Bajguz przeprowadza wywiady z uczest-
nikami warsztatów Habitat – gra cera-
miczna. W rozmowach poruszane są 
wszystkie aspekty powstawania gry, od 
momentu pomysłu projektu po realiza-
cję warsztatów w formie online, gdzie 
w czasie rzeczywistym tworzono i zdo-
biono gry z masy ceramicznej i angoby.

 Zaangażowaliśmy się w #Dzień Pod-
laskiej Muzyki – przedsięwzięcie, które 
przybliża muzykę i twórców regionu. 
Każda z uczestniczących w wydarzeniu 
placówek prezentowała swoje propozy-
cje. U nas zagrali Narwianie, kapela Ba-
tareja, Południce oraz utwór Bez senty-
mentu z Januszem Laskowskim.

Potencjał aktorski mieszkańców gmi-
ny jest ogromny. Grupa teatralno-kaba-
retowa „Ławeczka” jest naturalną konse-
kwencją zmagań z filmem. Wykształciła 
się kadra aktorska wzbogacona – teraz  
o nowych adeptów sztuki teatralnej. Ca-
łym przedsięwzięciem teatralno-kabare-
towym opiekuje się Adama  Karasiewicz.

 Ekipa GCK wybrała się z wizytą stu-
dyjną do Muzeum Rolnictwa im. ks. 
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Pozna-
waliśmy i rejestrowaliśmy etapy obróbki 
lnu – od ziarna do tkaniny. Teraz czas dla 
scenarzysty i reżysera.

 Przyświeca nam ambitne zadanie 
spisania przepisów z naszego regionu 
i wydania ich w formie książki. Prowa-
dzimy badania na temat kulinariów i ich 
historii na terenie gminy Dobrzynie-
wo Duże. Drodzy Mieszkańcy! Prosimy 
o udostępnianie zeszytów z przepisami, 
spisanymi, wyciętymi, im starszymi, tym 
wartościowszymi – my je zeskanujemy 
i umieścimy w naszym archiwum.

 Jak wygląda Twoja rzeczywistość 
w czasie pandemii? Odpowiedz foto-
grafią, opublikuj ją na Instagramie pod  
#migawkizpandemii i oznacz GCK. Zdję-
cia stworzą album na naszym profilu, 
a w przyszłości również wystawę.
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Oświata, kultura, wychowanie

 Czas zimy to niepowtarzalna okazja, by 
uwiecznić Narwian w śnieżnej aurze, najle-
piej na tradycyjnym kuligu

 Piotr Gołowczyc zmobilizował cały ze-
spół do zarejestrowania zaaranżowanych 
i najlepiej ogranych utworów muzycznych, 
które powstały podczas  przygotowania re-
pertuaru, min. do Etnomusicalu.

 Odtwarzamy sekcję taneczną Narwian. 
Kandydaci i kandydatki ćwiczą pod okiem 
Leszka Gaińskiego. 

Oktawiusz Stępień
animator kultury w GCK
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W starej 
fotografii

Przy okazji obchodów 20-lecia dzia-
łalności kulturalnej Gminnego Centrum 
Kultury w Dobrzyniewie Dużym pracuje-
my nad stworzeniem pokoju zagadek.

Escape room, inaczej pokój ucieczki 
lub pokój zagadek to forma rozrywki umy-
słowej, w której grupa osób roz-
wiązuje różne zagadki logiczne, 
ażeby znaleźć klucz do wyjścia. 
To gra dla wielu osób, gdyż nie-
które zadania wymagają pracy 
zespołowej. Zazwyczaj czas na 
rozwiązanie zadań i ucieczkę 
wynosi 60 minut. 

W Polsce znajduje się 
ponad 1000 escape roomów, 

a niektóre z nich ulokowane zostały nawet 
w muzeach lub teatrach. Kolejny pojawi się 
w miejscowości Jaworówka. To tu postano-
wiliśmy umieścić pokój o tajemniczej na-
zwie „Z archiwum GCK”. Gracze zamknię-
ci w pomieszczeniu będą mieli okazję 

poznać historię instytucji prze-
glądając stare akta, kroniki itp. 
oraz odkryją jakie tajemnice 
skrywa dyrekcja GCK – oczy-
wiście wszystko pod czujnym 
okiem kamer i moderatora. 

Rozrywka przewidziana 
jest dla osób powyżej 14. roku 
życia.

Kamil Wróblewski
Instruktor w GCK

W konkursie „Gmina Do-
brzyniewo w starej fotografii” 
wzięło udział 4 uczestników, 
dostarczono 23 zdjęcia doku-
mentujące ciekawe miejsca 
i obiekty zarówno te najstarsze, 
jak i te, które już nie istnieją 
lub radykalnie się zmieniły. Wśród nade-
słanych zdjęć znalazły się także fotografie 
ukazujące wydarzenia istotne z punktu 
widzenia gminy, a ponadto prezentujące 
wydarzenia rodzinne, kościelne czy doku-
mentujące życie codzienne mieszkańców.

Komisja konkursowa w składzie: 
Krzysztof Bagiński, Joanna Sobieska, We-
ronika Koch doceniła zaangażowanie 
mieszkańców, którzy przyczynili się do 
spojrzenia z sentymentem wstecz na to, 
co z nieubłaganym upływem czasu znika 
z dobrzyniewskiego krajobrazu.

Tworzymy escape room

Nagrodzeni:
I miejsce ex aequo – Janina Toczydłowska 
i Agata Kulikowska
II miejsce ex aequo – Wojciech Walen-
dziuk i Jakub Dybacki

Podsumowanie konkursu miało miej-
sce 8 marca. Autorzy najlepszych zdjęć  
otrzymali pamiątkowe czeki oraz aparaty 
fotograficzne. Przesłane przez laureatów 
fotografie będą zamieszczone w kwartalni-
ku „Głos Dobrzyniewa”.

Joanna Sobieska
dyrektor GCK

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE
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W dniu święta kobiet w Gminnym 
Centrum Kultury zaaranżowaliśmy stu-
dio telewizyjne, w którym Grzegorz Pi-
lat – redaktor Polskiego Radia Białystok 
– rozmawiał z paniami różnych profesji.  
Idea przedsięwzięcia koncentrowała się na 
przedstawieniu świata kobiecego w możli-
wie jak najszerszej perspektywie. 

Odbyła się bardzo ważna rozmo-
wa z dr Bogumiłą Czartoryską-Arłuko-
wicz – koordynatorką Breast Cancer Unit 
w Białostockim Centrum Onkologii, która 
przedstawiła realne rozwiązania proble-
mów onkologicznych. 

Psycholog Anna Zdanowicz wypo-
wiedziała się na temat radzenia sobie w no-
wej rzeczywistości i roli komunikacji w re-
lacjach międzyludzkich w czasie izolacji. 

Panie z Wydziału Ruchu Drogowe-
go: aspirant sztabowa Aneta Łukowska 
i młodsza aspirant Marzena Hałoń mówiły 
o wzajemnych relacjach i szacunku między 
użytkownikami wspólnej przestrzeni ko-

munikacyjnej. Nie miały wątpliwości, że 
panie są cierpliwsze, wyrozumialsze i deli-
katniejsze za kierownicą.

Małgorzata Sokołowska przedstawiła 
swoją opinię na temat dbania o kobiecą 
urodę i zdrowie. Wójt Wojciech Cybul-
ski mówił zaś o współdziałaniu z paniami 
pracującymi na rzecz gminy i mieszkań-
ców. Zwrócił uwagę na spekt współpracy 
z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz dużej 
aktywności pań w instytucjach gminnych. 

Z okazji święta pań Narwianie zade-
dykowali dwa utwory ze swojego repertu-
aru w aranżacji Piotra Gołowczyca.

O paniach, z paniami i na temat pań 

Oktawiusz Stępień
animator kultury w GCK

Od stycznia pięciu nauczycieli ze 
szkoły Podstawowej w Pogorzałkach 
uczestniczy we współfinansowanym ze 
środków UE projekcie ,,Lekcja: Enter”.

Podczas 40 godzin bezpłatnych 
szkoleń, uczestnicy dowiedzieli się jak:
• wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje  
i swoich uczniów;
• odpowiedzialnie, kreatywnie i bez- 
piecznie korzystać z nowych technologii;
• korzystać z aktywizujących metod 
nauczania;
• urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić 
sposób ich prowadzenia;

• tworzyć własne treści cyfrowe.
W tej chwili w szkole jest realizowa-

ny ostatni etap projektu – lekcje obser-
wowane, według autorskich scenariuszy, 
które zostaną opublikowane w bazie 
,,Lekcji: Enter”. Będą one służyły innym 
nauczycielom jako inspiracje.

Nauczyciele są bardzo zadowoleni 
z udziału w tym projekcie. Poznali wiele 
nowych aplikacji, platform edukacyjnych, 
które są przydatne w pracy zdalnej, ale 
również uatrakcyjnią nauczanie na trady-
cyjnych lekcjach.                     Anna Mikuć

„Lekcja: Enter”. Nauczanie zdalne i nie tylko
W SZKOLE W POGORZAŁKACH

Oświata, kultura, wychowanie
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Wielkanocne tradycje

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE

Ludowe tradycje wielkanocne prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie po-
kazują, jak wielkie znaczenie miały święta 
Wielkiej Nocy dla wspólnoty lokalnej. Na 
Podlasiu zawsze były związane ze szczegól-
nymi obrzędami. 

Co to były konopielki? Na czym pole-
gał pogrzeb śledzia? Jak wykonywały pisan-
ki i palmy nasze prababcie? Na te wszystkie 
pytania nasi uczniowie znajdą odpowiedź, 
w ramach programu „Podlaska Wielkanoc 
wczoraj i dziś”. Zgodnie  z powiedzeniem  
Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, po-
każ mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, 
a zrozumiem” stworzyliśmy cykl warsz-
tatów klasom I-III i grupie przedszkol-
nej. Wiemy, iż człowiek najlepiej uczy się 

poprzez udział i doświadczenie, poprzez 
emocje i pytania, jakie temu doświadcze-
niu towarzyszą. A przy tworzeniu emocji 
jest co niemiara, pytań również i opo- 
wieści o wspólnych, rodzinnych tradycjach 
także. Doświadczenie wykonania pisanek 
techniką batikową lub tworzenie żywych 
palm wielkanocnych to doskonała nauka 
poprzez zabawę, a także przekazanie żywej 
tradycji młodszym pokoleniom. Ucznio- 
wie po powrocie ze szkoły będą mogli poch-
walić się rodzicom własnoręcznie wyko-
nanymi dziełami, porozmawiać o technice, 
którą wykorzystaliśmy i zastosować ją  
w domu.                              Iwona Amonowicz

W SZKOLE W OBRUBNIKACH

/ Rozwiązanie fotozagadki ze str. 42: Zdjęcia zrobiono nad rzeką 
Supraśl w Dobrzyniewie Fabrycznym /
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SP w Obrubnikach w konkursie  
grantowym  „Fundusz Naturalnej Energii” 
– otrzymała 10 000 zł na projekt ,,Woda 
darem deszczu”. W jego ramach zapla-
nowano ,,zielone lekcje” dla uczniów 
i przedszkolaków o wodzie w krajobrazie 
i jej znaczeniu dla środowiska oraz projekt 
badawczy ,,Obieg wody”. Ponadto zosta-
ną zorganizowane warsztaty teoretyczne 
i praktyczne dla społeczności szkolnej i lo-
kalnej na temat potrzeby zakładania ogro-
dów deszczowych  i zwiększenia retencji 
wód. W trakcie warsztatów praktycznych 
powstaną dwa modelowe ogrody deszczo-
we: w pojemniku (przy świetlicy wiejskiej 
w Obrubnikach) i w gruncie (przy Szkole 
Podstawowej w Obrubnikach).

Projekt zakończy się konkursem na 
przydomowy ogród deszczowy dla miesz-
kańców gminy Dobrzyniewo Duże.

M. Opolska, B. Chmielewska

Pod biało-czerwoną
Już niedługo przy Szkole Podstawo-

wej w Obrubnikach stanie pełnowymia-
rowy maszt, na którym powiewać będzie 
flaga państwowa. „Pod biało-czerwoną” 
to patriotyczna inicjatywa, realizowana 
pod honorowym patronatem Prezesa Rady 
Ministrów, opierająca się o zapał i działa-
nie małych wspólnot. Społeczność szkoły 
brała udział w głosowaniu i zdobyła ilość 
głosów gwarantującą budowę masztu.
 

Woda darem deszczu Stalowe, ma wielką moc
Ogromny pojemnik w kształcie serca 

przeznaczony na zbiórkę plastikowych na-
krętek już stoi przy Szkole Podstawowej 
w Obrubnikach. Zaprojektowała i wyko-
nała go firma z Białegostoku. Sam pomysł 
,,stworzenia” serca to inicjatywa Rady 
Rodziców. Nie powstałoby ono jednak bez 
współpracy dyrektor Barbary Chmielew-
skiej i wójta gminy Dobrzyniewo Duże 
Wojciech Cybulskiego. 

Obecna akcja zbierania nakrętek pro-
wadzona jest na rzecz Nikodema Wasi-
lewskiego – chłopca chorego na SMA 1, 
rdzeniowy zanik mięśni (www.siepomaga.
pl/życie-nikosia). Mamy ogromną nadzie-
ję, że w przyszłości nasze serce wesprze 
inne akcje charytatywne na rzecz potrze-
bujących, również  z terenu naszej gminy.

– To serce to świetna okazja, aby 
od małego nauczyć nasze dzieci empatii 
i pokazać jak ważna jest pomoc innym – 
mówi mama 6-letniej Julii, która chodzi 
do przedszkola w Szkole Podstawowej  
w Obrubnikach.

Zachęcamy do zapełnienia serca 
nakrętkami nie tylko rodziców i dzie-
ci uczęszczających do naszej szkoły, ale 
również lokalną społeczność z okolicz-
nych miejscowości.                Aneta Cylwik

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Obrubnikach

Oświata, kultura, wychowanie

W SZKOLE W OBRUBNIKACH
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Klub Malucha „Pod Malinową 
Chmurką” w Dobrzyniewie Dużym zo-
stał otwarty 1 kwietnia 2020 r. Niestety 
w związku z pandemią COVID-19, pełne 
jego funkcjonowanie zaczęło się dopiero 
15 czerwca 2020 r. To był trudny czas za-
równo dla opiekunek, dzieci jak i rodziców. 
Tak małe dzieci znalazły się w całkiem dla 
nich nowej sytuacji, przez co były zagubio-
ne i zdezorientowane. Doszła do tego rów-
nież tęsknota za rodzicami, co ukazywały 
poprzez płacz. Poprzez zaangażowanie 
pań, ciepło i wsparcie, dzieci zaczynały się 
czuć w nowym miejscu i sytuacji dobrze, 
a co najważniejsze bezpiecznie. Dzisiaj 
wspominamy tamten czas z uśmiechem.

Klub Malucha „Pod Malinową 
Chmurką” zajmuje się nie tylko opieką 
nad dziećmi od 1 roku do lat 3, ale również 
organizowane są zajęcia edukacyjne m.in. 
zajęcia plastyczne, techniczne, taneczne, 
ruchowe, muzyczne, poznajemy kształty, 
kolory, nowe słowa, otaczającą nas rze-
czywistość, a także uczymy dzieci prze-
strzegania pewnych norm i zasad zgodnie 

z ich wiekiem i indywidualnym rozwojem. 
Dzieci uczą się przez zabawę, a cytując Al-
berta Einsteina „zabawa jest najwyższą for-
mą nauki”.  Dzieci interesują się wszystkimi 
zajęciami, w których chętnie biorą udział, 
a my dostrzegamy duże postępy w ich roz-
woju, widzimy jak każdego dnia uczą się 
czegoś nowego i ciągle nas zaskakują. 

Praca z dziećmi przynosi nam dużo 
radości, każde dziecko otacza nas ciepłem 
i miłością powodując uśmiech na naszych 
twarzach. 

Klub Malucha „Pod Malinową 
Chmurką” powstał dzięki zaangażowaniu 
wójta Wojciecha Cybulskiego oraz dyrek-
tor Ewy Rzemienieckiej za co należą się im 
wielkie podziękowania. 

Projekt „Pod Malinową Chmurką - 
utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem 
do lat 3 w Dobrzyniewie Dużym” jest fi-
nansowany z Europejskiego Funduszy 
Społecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego na lata 2014-2020.

Zespół Klubu Malucha 
„Pod Malinową Chmurką”

Oświata, kultura, wychowanie

Dobrze, jak pod malinową chmurką
W SZKOLE W DOBRZYNIEWIE
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Sztuka kamuflażu to tylko jeden 
z tematów zajęć e-Laboratoria. 12 lutego 
uczniowie klas VI-VIII z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Fastach połączy-
li się z Centrum Nauki Kopernik i sami 
sprawdzili, jak działają prawa nauki.

W ramach zajęć samodzielnie zbu-
dowali świecę-diodę, dowiedzieli się, jak 
zbadać właściwości wody lub sprawdzili, 
jak z pomocą zwykłej tabletki musują-
cej przeprowadzić proste doświadczenie. 
Wielką zaletą e-Laboratoriów jest to, 
że ich uczestnicy aktywnie angażują się 
w proces uczenia się, a do eksperymento-
wania potrzebne są tylko przedmioty co-
dziennego użytku, które można łatwo zna-
leźć w domu. 15 lutego nauczyciele z tej 
szkoły wzięli udział w warsztatach po-
święconych eksperymentowaniu w świe-
cie wirtualnym. 

Szkoła w Fastach to jedna z prawie 
200 placówek, które w tym roku bez-
płatnie skorzystają z jednego z trzech 
formatów zajęć online organizowanych 
w ramach Programu Nauka dla Ciebie – 
wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji 
i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. 

Ewa Sochańska

Uczniowie klas I-III powrócili 
w styczniu do nauki stacjonarnej pełni za-
pału i chęci do pracy. Stęsknieni kontak-
tów z rówieśnikami, szybko przystosowali 
się do znanych już zasad obowiązujących 
w szkole oraz z ochotą włączyli się w dzia-
łania zaproponowane przez nauczycieli, 
które są alternatywą dla dotychczas or-
ganizowanych uroczystości, wycieczek, 
audycji muzycznych czy przedstawień te-
atralnych. Z większości tych atrakcji byli-
śmy zmuszeni zrezygnować ze względu na 
wytyczne sanitarno-epidemiologiczne. 

Nasi uczniowie przygotowali m.in. 
ciekawe prace plastyczne, których tema-
tem jest miłość do książek. To jedno z za-
dań Ogólnopolskiego Konkursu „Zaczyta-
na szkoła”, który jest realizowany w naszej 
placówce przy współpracy z biblioteką 
szkolną. 

Kolejnym ważnym celem, jaki to-
warzyszy nam na co dzień jest edukacja 
ekologiczna oraz bezpieczeństwo uczniów. 
Przystąpiliśmy więc do realizacji projektu  
„Działaj z impPETem” oraz obchodziliśmy 
Dzień Bezpiecznego Internetu. 

Nasi najmłodsi uczniowie doczekali 
się także uroczystości ślubowania. Tego-
roczne pasowanie na ucznia odbyło się  
24 lutego.                          Ewa Rzemieniecka

Z życia kameleona

Oświata, kultura, wychowanie

W SZKOLE W DOBRZYNIEWIE W SZKOLE W FASTACH

Nauka w pandemii
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W ramach projek-
tu „W służbie jej wy-
sokości – przyrodzie”, 
który uzyskał wsparcie 
finansowe z Fundacji 
EFC zaczynamy ba-
dać stan powietrza w 
najbliższej okolicy. Do 
prac przystąpili chęt-
ni uczniowie klas VI-
-VIII. Nie zrazili się 
spotkaniami online, a i 
chętnie w sobotnie po-
ranki odwiedzali naszą 
pracownię, gdzie pra-
cowali wśród plątaniny kabli, niektórzy 
pierwszy raz trzymali w ręku lutownicę. 
Najtrudniejsze okazało się poprawne za-
programowanie urządzenia. 

Ale jest! – małe niepozorne urządze-
nie wyposażone w mikrokomputer oraz 
zestaw czujników. Dzięki niemu możemy 
zbadać stan zanieczyszczenia powietrza 
pyłami między innymi: PM 1, PM2.5, 

Pierwszy ze smogomierzy już działa

PM10. Dodatkowo monitorujemy  wilgot-
ność, temperaturę i ciśnienie. Pozostałe 
cztery smogomierze, kiedy będą gotowe, 
zostaną przekazane do Urzędu Gminy 
oraz pozostałych szkół, żeby w różnych 
punktach gminy dokonywać badań i udo-
stępniać wyniki mieszkańcom.

Z aktualnymi danymi można zapo-
znać się na:  https://thingspeak.com/chan-
nels/1316542.                 Paweł Wysztygiel

26 lutego w ZS-P w Fastach odbyło się ślubowanie klasy I. Dyrektor Joanna Gołębiewska dokonała 
pasowania na ucznia i wręczyła dyplomy, a wójt Wojciech Cybulski przekazał dzieciom upominki.

W SZKOLE W FASTACH
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Jakie kursy prowadzi LOWE?
Oświata, kultura, wychowanie

W ZSP w Fastach kontynuujemy  
projekt „LOWE, czyli Lokalne Ośrodki 
Wiedzy i Edukacji nowe oblicze eduka- 
cji dla dorosłych”, współfinansowanego 
przez Unie Europejską w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020, w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach którego 
udało się nam przeszkolić 104 osoby z te-
renu gminy Dobrzyniewo Duże. Projek-
tem są objęci mieszkańcy w różnym wieku 
i w różnych zawodach.
Od stycznia zrealizowaliśmy 
następujące kursy: 
u Kurs kwalifikowalnej pierwszej po-
mocy dla jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Dobrzyniewa Dużego, Letnik, 
Pogorzałek i Kozińc. Kurs trwał 66 godzin 
i zakończył się egzaminem z tytułem ra-
townika. Wsparciem objęto 41 osób. 
u Kurs z grafiki komputerowej oraz 
język internetu na potrzeby nauczania 
zdalnego,  coaching jako rozwój osobisty 
w podnoszeniu efektywności pracy dla 
nauczycieli z ZSP Fasty i ZSP Nowe Ale- 
ksandrowo. Wsparciem zostało objętych 
łącznie 49 osób.
u Szkolenie z coachingu jako rozwoju 
osobistego mającego wpływ na podnosze-

nie efektywności pracy dla pracowników 
Urzędu Gminy. Wsparciem zostało obję-
tych 17 osób.  
W trakcie są następujące kursy:
u Kurs tańca towarzyskiego, który odby-
wa się w niedzielę w ZSP w  Dobrzyniewie 
Dużym. 
u Konwersatoria przy kawie, czyli an-
gielski inaczej, odbywające się w każdy 
piątek w ZSP w Fastach.
u Mentoring dla rodziców  dzieci reali-
zujących obowiązek szkolny w  ZSP Fasty, 
Dobrzyniewo Duże, Nowe Aleksandrowo  
i Obrubniki.  

W od kwietnia  zaczynamy kursy: 
prawa jazdy kategorii C dla rolników, 
przedsiębiorczości i renowacji mebli. 

Zależy nam na wysokim poziomie, 
dlatego do współpracy zaprosiliśmy pro-
fesjonalistów w swojej branży, a przy tym 
ciekawych ludzi z ciekawą osobowością, 
którzy przekazują cenną wiedzę i doświad-
czenie z pożytkiem dla uczestników pro-
jektu. 

Kursy cieszą się dużym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców gminy a to 
najlepsza rekomendacja prowadzonego 
projektu. Dziękujemy!      

Ewa Sochańska

Kurs kwalifikowalnej pierwszej pomocy dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
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Początek roku kalendarzowego w jeź-
dziectwie wiąże się ze zwolnieniem tem-
pa oraz najczęściej roztrenowaniem koni. 
To czas regeneracji ciała i umysłu, także 
jeźdźców. W CSJ „Chraboły” oraz Podla-
skiej Fundacji Jeździeckiej jest podobnie, 
jednak nie przestaliśmy działać. Nasze ko-
nie pracowały regularnie, ale z mniejszymi 
obciążeniami. Mimo niskich temperatur 
oraz dużej ilości śniegu, dzięki krytej ujeż-
dżalni mogliśmy systematycznie pracować. 
Brak powiewu wiatru  a także siarczysty 
mróz wewnątrz hali nie był tak odczuwa-
ny, przez co umożliwił komfortową pracę 
całą zimę. W wyjątkowych sytuacjach za-
jęcia z najmłodszymi adeptami były od-
woływane. Zawodnicy ten czas poświęcili 
na analizę dotychczasowej pracy i obranie 
kierunku do dalszej pracy. Natomiast ci, 
którym aura nie była straszna jeździli dla 
„zdrowej” głowy, a także dla przyjemności 
i podtrzymania kondycji, o którą tak trud-
no w obecnym czasie.  

W czasie pandemii coraz więcej osób 
decyduje się na kontakt z końmi, ponieważ 
dają pewnego rodzaju odskocznię od pro-
blemów dnia codziennego i umożliwiają 
aktywną formę spędzania wolnego czasu. 
Jeździectwo to sport wymagający ciągłego 
skupienia na sobie i zwierzęciu co pozwa-
la na regenerację umysłu i odpoczynek od 
codziennych trudów. Obcowanie z tymi 
zwierzętami uczy empatii i asertywności. 
Zachęcamy do zmierzenia się z tą formą 
aktywności fizycznej, być może w kimś 
z was zaszczepimy bakcyla...

Zbliża się rozpoczęcie otwartego 
sezonu startowego, do którego powoli 
przygotowujemy jeźdźców i konie. Cen-
trum Szkolenia Jeździeckiego „Chraboły” 
zaplanowało przeprowadzenie 4 jedno-
dniowych imprez jeździeckich, na które 
serdecznie zapraszamy. Rozpoczniemy 
imprezą skokową, którą przeprowadzimy 
13 czerwca, następnie zawody skokowe 
odbędą się 11 lipca, natomiast zawody 

Zima w stajni to czas zwolnienia 
działamy, nie narzekamy
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ujeżdżeniowe 15 sierpnia i 12 września. 
Zawody zostaną przeprowadzone min. ze 
wsparciem Gminy Dobrzyniewo Duże, 
a także sponsorów od nagród pieniężnych. 
Konkretne informacje odnośnie terminów 
i godzin rozpoczęcia imprez, znajdą Pań-
stwo na FB Stajnia Treningowa Agnieszka 

Szafran a także na plakatach rozwieszo-
nych bliżej terminów zawodów.

Raz jeszcze zachęcamy i zapraszamy 
do rozpoczęcia przygody z jeździectwem. 
Zapisy prowadzimy pod nr tel. 606879441.

Agnieszka Szafran

działamy, nie narzekamy

Po świąteczno-noworocznej prze-
rwie zimowej wszystkie nasze drużyny 
młodzieżowe oraz seniorzy wrócili do tre-
ningów. Zima to dla naszych zawodników 
czas szlifowania formy do rundy wiosen-
nej na treningach, ale także czas rozgrywa-
nia meczów sparingowych oraz turniejów 
i meczów towarzyskich. 

Seniorzy zagrali cztery gry kontrol-
ne, odnosząc dwa zwycięstwa i ponosząc 
dwie porażki. Ekipy młodzieżowe uczest-
niczyły w niezliczonej liczbie turniejów 
i gier towarzyskich. W styczniu i lutym 
byliśmy organizatorem turniejów Korona 
Cup 2021 dla żaków i młodzików, gdzie 
rywalizowała ze sobą w każdym z turnie-
jów ponad setka zawodników. Patronat 

nad turniejami objął wójt Gminy Dobrzy-
niewo Duże. 

Klub działa też na innych płaszczy-
znach. Zaprojektowaliśmy logo klubu, 
oraz zaproponowaliśmy kibicom i nie tyl-
ko akcję „Zwykły klub z niezwyką misją” 
polegającą na zakupie klubowego szali-
ka, z której część dochodu ze sprzedaży 
wsparła pomoc w rehabilitacji mieszkanki 
naszej gminy. 

Zapraszamy do śledzenia naszego 
profilu na FB LZS Korona Dobrzyniewo 
Duże – strona główna i chcemy zaznaczyć, 
że zajęcia sportowe w klubie są dofinan-
sowane ze środków Gminy Dobrzyniewo 
Duże.

Marek Jamiołkowski 
przewodniczący zarządu GZ LZS w Dobrzyniewie Dużym

Korona Cup 2021 – turniej żaków

Szlifowanie formy do rundy wiosennej 
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działamy, nie narzekamy

Pomimo trwającej pandemii, obo-
strzeń i nauki zdalnej uczniowie szkoły 
w Dobrzyniewie Dużym uczestniczyli 
w zawodach drużynowego tenisa stołowe-
go.

Na hali sportowej naszej szkoły 14 
grudnia 2020 r. zostały rozegrane Mistrzo-
stwa Województwa Podlaskiego w druży-
nowym tenisie stołowym chłopów i dziew-
cząt w kategoriach klas 4-6 i klas 7-8.

Do rywalizacji klas młodszych przy-
stąpiło 5 drużyn dziewcząt i 7 drużyn 
chłopców. Nasze dziewczęta w składzie 
Aleksandra Citko, Izabela Głowacka, 
Kornelia Głowacka, Urszula Uścianow-
ska zajęły wysokie 3 miejsce, a chłopcy 
w składzie Piotr Citko, Filip Gołębiewski, 
Bartłomiej Stankiewicz 4. miejsce w wo-
jewództwie.

W kategorii klas starszych nasze 
uczennice Magdalena Sokólska, Julia Gło-
wacka, Kinga Bagińska, Gabriela Milew-
ska i Daria Ratkiewicz okazały się bezkon-

kurencyjne i zajmując 1. miejsce zostały 
Mistrzyniami Województwa Podlaskiego. 
W klasach 7-8 wystąpiło 7 drużyn dziew-
cząt i 6 drużyn chłopców.

Wszystkim reprezentantom szkoły 
serdecznie gratulujemy. Opiekunami dru-
żyn są Bartłomiej Zawadzki i Marek Ja-
miołkowski.

Marek Jamiołkowski 

Tenisowe mistrzostwa

Drużyna ze szkoły w Dobrzyniewie Dużym
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Judo również w Kozińcach

Od połowy marca UKS „OKAMI” 
zaczyna swoje treningi również w klubie 
w Kozińcach. Powstaje tam nowa gru-
pa, która będzie chciała rozpocząć swoją 
przygodę z judo. Zajęcia odbywać się będą 
w poniedziałki i piątki w godz.17.00- 18.00. 

Judo to jedna z najbardziej rozwija-
jących i wszechstronnych dyscyplin spor-
towych. Poprzez liczne ćwiczenia akro-
batyczne, osoby trenujące judo stają się 
zwinne i gibkie. Uczą się ponadto cennych 
umiejętności, tj. ochrony przed nieocze-
kiwanym atakiem, czy też bezpiecznego 
upadania. Nawet światowa organizacja 
UNESCO uznała judo za najlepszy począt-
kowy sport do treningu dzieci i młodzieży 
w wieku od 4 do 21 lat.

W trudnych czasach pandemii, szcze-
gólnie dzieciom brakuje ruchu oraz kon-
taktu z rówieśnikami. Siedzenie przed 
komputerem podczas zdalnych lekcji 
powoduje, że sprawność fizyczna dzieci 

bardzo mocno się pogarsza. Pojawia się 
otyłość i apatia. Zabawy na macie podczas 
treningów mają na celu nie tylko popra-
wę kondycji, ale również danie dzieciom 
namiastki normalności, poprzez wspólne 
przebywanie w radosnej atmosferze.

UKS „OKAMI”, oprócz tradycyjnych 
treningów, stara się organizować pod-
opiecznym również inne formy aktyw-
ności. Dzięki dofinansowaniu z Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz wsparciu finansowe-
mu zapewnionemu przez Klub udało się 
zorganizować w marcu wyjazd na narty 
do miejscowości Rybno. Nasi podopieczni, 
pod okiem wykwalifikowanego instruk-
tora, poznali podstawy jazdy na nartach 
i przyznamy: szybko złapali bakcyla.

Zachęcamy wszystkich do podejmo-
wania aktywności ruchowej i zapraszamy 
na matę.

Anna Rybołowicz
prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „OKAMI”

działamy, nie narzekamy
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Zakończył się zimowy wypoczynek 
dzieci i młodzieży. W tym roku upłynął on 
pod znakiem pandemii i obostrzeń sanitar-
nych. Praktycznie większość dzieci i mło-
dzieży spędziła ten czas w domach.

Z racji na zakaz organizacji wypo-
czynku zbiorowego, harcerze z drużyny 
działającej w parafii w Kozińcach i w szko-
le w Obrubnikach, wykorzystali czas wol-
ny od nauki i wyjechali na całodniowy rajd 
„Tropem bohaterów”. Pięcioosobowe gru-
py rozpoczęły rajd od Supraśla. Poszcze-
gólne patrole złożone z druhów i druhen, 
pod opieką dorosłych, zameldowały się 
w odstępach czasowych pod tzw. „czerwo-
nym krzyżem”. Miejsce to jest związane 
z Postaniem Styczniowym. Historię walk 
powstańczych opowiedział dr Radosław 
Dobrowolski – burmistrz Supraśla. 

Następnym punktem rajdu był Kopiec 
Dublaka na Podsupraślu, gdzie swoimi re-
fleksjami dzielił się ks. harcmistrz Alek-
sander Dobroński. Spotkanie w miejscu 
harcerskiej pamięci zakończono wspólną 
modlitwą. Z Podsupraśla uczestnicy rajdu 
udali się do Kopnej Góry, gdzie znajduje 
się grób kilkudziesięciu powstańców li-
stopadowych, którzy zginęli w potyczce 

z Rosjanami w 1831 roku. W tym miejscu 
modlitwę za zmarłych odmówił ks. dr hab. 
Józef Łupiński – kapelan harcerski z Łap.

Miejscem docelowym były Górany 
i wędrówka do cerkwi w Grzybowszczyź-
nie oraz spotkanie przy ognisku.

Dzięki zaangażowaniu instruktorów 
i rodziców, mimo obostrzeń, udało się zor-
ganizować ciekawą inicjatywę na rzecz 
dzieci i młodzieży z naszej gminy.

(alf)

Harcerskie ferie
działamy, nie narzekamy
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Morsy z Dobrzyniewa

działamy, nie narzekamy

Morsować, czyli zanurzać się w zim-
nej wodzie, można w zorganizowanych 
grupach lub w kameralnym gronie.

Morsy z Dobrzyniewa morsują re-
gularnie co tydzień, w sobotę lub niedzie-
lę w Leńcach. To zorganizowana grupa 
mieszkańców gminy, do której dołączają 
czasem osoby z Białegostoku. Do ama-
torów kąpieli w zimnej wodzie dołączają 
również dzieci.  Charakterystycznym zna-
kiem „naszych” Morsów są czarne czapki 
z herbem Dobrzyniewa. Honorowym mor-
sem jest wójt gminy Dobrzyniewo Duże.

n Kiedy zacząć morsowanie?
Sezon można rozpocząć nawet w styczniu. 
Najczęściej rozpoczynamy go w okresie 
jesieni, kiedy woda osiąga temperaturę po-
niżej 10 stopni Celsjusza.
n Jak się przygotować do  
morsowania?
Przed pierwszym wejściem zalecana jest 
rozgrzewka fizyczna. Można przebiec 
truchtem około 1 kilometra, a następnie 
wykonywać przysiady, pompki. Nie na-
leży doprowadzać do spocenia się. Wraz 
z pierwszym wybuchem ciepła powin-
niśmy rozpiąć ubrania lub zdjąć jedną 
z warstw. 
n Ile czasu przebywać w wodzie?
Na pierwszy raz można zanurzyć się po 
pas i delikatnie pochlapać się wodą w gór-
nej części tułowia. Następnym razem, kie-
dy uświadomimy sobie, że to nic straszne-
go, zanurzamy się głębiej. Najciekawsze 
doznania są gdy woda sięga szyi. W wo-
dzie skakać czy stać nieruchomo? Stojąc 
nieruchomo woda wokół ciała ogrzewa 
się, dzięki czemu można osiągnąć swo-
isty komfort. Odczuwanie zimna jest dużo 
większe w płynącej wodzie. Wydaje się, 

że najlepiej dla ogółu jest stosować zasadę 
„pozostawienia niedosytu” niż przeszar-
żowania. Na pierwszy raz zaleca się 1-3 
minuty. Organizm oswoi się z zimną wodą 
i zaczniemy odczuwać przyjemność mniej 
więcej po trzeciej kąpieli. 
n Co zrobić po wyjściu z wody?
Po wyjściu z wody warto się przebiec oko-
ło 200 metrów, wycierając się po drodze  
ręcznikiem lub wkładając szlafrok. Po po-
wrocie do domu można się wspomóc cie-
płą kąpielą/prysznicem. 
n Czy są specjalne akcesoria do 
morsowania?
Dodatkowe akcesoria to: czapka oraz ręka-
wiczki/buty neoprenowe. Uważajmy, żeby 
rękawiczek nie zanurzyć w wodzie. Mokre 
ubranie spotęguje negatywne doznania.

Wśród zalet morsowania, które jest 
formą hartowania organizmu, wymienia 
się między innymi wzmocnienie systemu 
odpornościowego, poprawę krążenia, po-
prawę ukrwienia skóry oraz poprawę sa-
mopoczucia. 

Zaleca się, by decyzję o kąpielach 
w zimnej wodzie skonsultować z leka-
rzem.

Joanna Żarniewska 
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Stowarzyszenie na rzecz 
budowy kościoła pw. św. 
Franciszka z Asyżu w Fastach 
zorganizowało kolejną wy-
stawę plenerową poświęconą 
ks. Jerzemu Popiełuszce jako 
część cyklu pod tytułem: 
„Słudzy Boży. Błogosławio-
ny ksiądz Jerzy Popiełuszko, 
Kardynał Stefan Wyszyński 
oraz Święty Jan Paweł II”. 
Zaprezentowana została po-
stać współczesnego proroka 
i męczennika niepodległości. 
Przed oficjalnym otwarciem 
wystawy prelekcję wygłosił 
znawca tematu Jarosław Ka-
czorowski. 

Przyjdź i zobacz czy 
przesłanie ks. Jerzego wciąż 
jest aktualne. Bez względu 
na granice czasu i państw. 
Ksiądz Jerzy udowadnia 
i dzisiaj, że totalitaryzm nie 
jest w stanie zabić prawdy. 

Wystawa ma charakter 
otwarty i jest udostępniona 
do zwiedzania na placu przed 
budynkiem kościoła pw. św. 
Franciszka z Asyżu w Fa-
stach do 10 kwietnia 2021 r. 
Wystawę zrealizowano dzięki 
współfinansowaniu Woje-
wództwa Podlaskiego.        

                    
                Adrian Horba

Prezes Stowarzyszenia na rzecz  
budowy kościoła pw. św. Franciszka  

z Asyżu w Fastach 

Ks. Popiełuszko. Wystawa
działamy, nie narzekamy
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DZIECI MAJĄ GŁOS

Miłość bywa przekorna, a jej początki 
bywają różne. Poniżej przedstawiamy 
prawdziwe, krótkie historie początku 
wielkich miłości, które trwają do dzisiaj.  

 Mojej mamy brat razem z tatą uczyli się 
w tej samej klasie. Pewnej soboty mama 
z bratem pojechali na dyskotekę, gdzie 
był mój tato. Kuzyn mamy zapoznał ją 
ze swoim kolegą (moim tatą). Najpierw 
znajomość była na stopie koleżeńskiej. Po 
jakimś czasie tato zaprosił mamę na wesele 
jako osobę towarzyszącą, po którym zaczęli 
się spotykać jako para.                    Wojtek

 Moi rodzice poznali się 25 lat temu 
na wiejskiej zabawie w odległym dla 
obojga Janowie. Spotkanie zainicjował 
sąsiad mamy i kolega taty ze szkoły. 
Przyszli małżonkowie, zauroczeni swoimi 
umiejętnościami tanecznymi, postanowili 
zacieśnić więzy. Po poznaniu się bliżej, 
wspólnie wyjechali za granicę. Ślub cywilny 
wzięli właśnie tam, w roku 2002, natomiast 
do kościelnego sakramentu małżeństwa 
przystąpili rok później.                    Patryk

 Moi rodzice poznali się na dyskotece 
19 lat temu. Mój tato cały czas zachęcał 
moją mamę do tańca, a także bardzo chciał 
zdobyć numer telefonu mamy, aż w końcu 
się zgodziła i napisała na małej kartce 
numer stacjonarny.                           Oliwia 

 Moi rodzice poznali się 12 kwietnia 
1998 roku na dyskotece. Była to niedziela 
wielkanocna. Przetańczyli całą noc. Nad 
ranem tato poprosił mamę o numer 
telefonu stacjonarnego, gdyż nie mieli 
jeszcze telefonów komórkowych. Po 
kilku dniach umówili się na pizzę. Mama 
wahała się przed pójściem na to spotkanie, 
ponieważ nie podobały się jej długie włosy 
taty. Wkrótce tato ściął włosy, a po dwóch 
latach znajomości wzięli ślub. Uroczystość 
odbyła się 23 kwietnia 2000 roku, była to 
również niedziela wielkanocna.

Karolina

 Moi rodzice poznali się mimo odległości 
i wyjazdów mojego taty do Włoch, 
a wszystko to dzięki wspólnym znajomym. 
Było to rodzeństwo – przyjaciółka mojej 
mamy była siostrą przyjaciela mojego 
taty. To właśnie on za wszelką cenę starał 
się połączyć te dwie osoby, które zaczęły 
się coraz częściej spotykać a w przyszłości 
złączyło ich wspaniałe uczucie oraz 
stworzyły kochającą rodzinę. To pokazuje, 
że druga połówka nie zawsze musi 
mieszkać w naszej okolicy, bo miłość 
odnajdzie każdego z nas.                      Julia

 Moi rodzice poznali się, gdy mój tato 
jechał z pracy do domu do Białegostoku, 
a moja mama, mieszkając w tej wsi, w której 
on pracował, poprosiła go o podwiezienie 
jej do miasta. Tak oto narodziła się między 
nimi więź.                                  Wiktoria

WOKÓŁ WALENTYNEK

Historia miłości 
moich rodziców
opowiadają uczniowie ze 
szkoły Podstawowej  
w Nowym Aleksandrowie
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Zima 
w naszej 
gminie

Gdzie zostały zrobione te 
zdjęcia? 

Odpowiedź znajdziesz 
wnikliwie wertując „Głos 

Dobrzyniewa”.

Fot. Joanna Żarniewska

A To CIEKAWE!
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Zachęcamy do udziału w konkursie 
fotograficznym, który będzie trwał do 
końca listopada 2021r. Celem konkursu 
jest wyłonienie zdjęć, które zostaną 
zamieszczone w kalendarzu gminnym 
na rok 2022. Zależy nam na tym, aby 
fotografie ukazywały w sposób nietypowy, 
„magiczny”, ludzi, budynki, drzewa, 
kwiaty, zwierzęta i wszystko inne, co uda 
się uchwycić. Kalendarze trafią do sołtysów 

Konkurs na 
magiczne zdjęcie

wszystkich miejscowości i stamtąd będzie 
można je odebrać. Życzymy dobrej zabawy.

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże
2. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 zdjęcia w formie 
elektronicznej, w formacie JPG, ukazujące środowisko lokalne
3. W wiadomości mailowej należy podać imię, nazwisko, nr telefonu autora 
zdjęcia oraz dołączyć w załącznikach fotografie, o których mowa w pkt. 2. 
Prace przesyłamy na adres: glos@dobrzyniewo.pl
4. Dostarczenie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na 
publikację zdjęć oraz swoich danych w kalendarzu gminnym, na stronie 
internetowej, profilu Facebook Gminy Dobrzyniewo Duże oraz w prasie 
lokalnej i innych publikacjach.
5. Termin składania prac – 30.11.2021 r. 
6. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora – Urząd 
Gminy w Dobrzyniewie Dużym
7. Wyniki zostaną ogłoszone w grudniowym numerze kwartalnika „Głos 
Dobrzyniewa”. Dwanaście wybranych prac zostanie umieszczonych 
w Kalendarzu Gminnym na 2022 r.
8. Autorzy 12 zdjęć wybranych do kalendarza gminnego na rok 2022 
otrzymają nagrody książkowe. 

A To CIEKAWE!
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Fot. Kinga Dzienis

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


