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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!
Nasz Samorząd rozpoczyna prace nad 

Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo 
Duże na lata 2023-2033. W związku z tym, 
w najbliższych miesiącach na naszej stro-
nie internetowej będziemy prezentować 
Państwu ich przebieg, zachęcać do włącze-
nia się w nie, a także omawiać ich wyniki. 
Dziś przedstawimy Państwu podstawowe 
informacje na jej temat i o przyjętej meto-
dzie jej tworzenia.

28 kwietnia Rada Gminy Dobrzy-
niewo Duże podjęła uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Strategii 
Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na 
lata 2023-2033 oraz określenia trybu i har-
monogramu opracowania projektu Strate-
gii, w tym trybu konsultacji. Zostanie ona 
przygotowana zgodnie z nowymi regula-
cjami ustawy o samorządzie gminnym oraz 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju i stanie się głównym wyznaczni-

kiem działań naszego samorządu na naj-
bliższe lata. Duży nacisk położymy na to, by 
jej treść w pełni odpowiadała potrzebom, 
oczekiwaniom i aspiracjom mieszkańców 
gminy, także tym najnowszym, które wy-
nikają ze zmian społeczno-gospodarczych 
spowodowanych pandemią COVID-19 
oraz rosyjską inwazją na Ukrainę. To dla 
nas niezwykle ważne, ponieważ głównym 
celem planowania rozwoju naszej gminy 
jest możliwie pełne, skuteczne i efektyw-
ne zaspokojenie potrzeb społeczności lo-
kalnej. Równie duży akcent położymy na 
zagadnienia sfery gospodarczej. Wiemy, że 
nasze działania wpływają na warunki pro-
wadzenia biznesu, na jego inwestycje, in-
nowacyjność i konkurencyjność, a także na 
jego relacje ze środowiskiem i społeczno-
ścią lokalną. Nasza Strategia obejmie rów-
nież zagadnienia środowiskowe. Będziemy 
dążyć do zapewnienia zrównoważonego 
wykorzystania zasobów naturalnych tak, 
aby sprostać współczesnym wyzwaniom 
ekologicznym oraz klimatycznym i zacho-
wać dla przyszłych pokoleń to, co mamy 
najcenniejszego.

Prace nad Strategią rozpoczniemy 
od szerokich konsultacji społecznych. 
W pierwszej kolejności obejmiemy nimi 
osoby i podmioty reprezentujące różne, 
lokalne środowiska społeczne, biznesowe 
i zawodowe, pełniące stanowiska kierow-
nicze w jednostkach publicznych i pry-
watnych oraz osoby działające społecznie, 
a także osoby spoza gminy, które posiadają 
wpływ na jej rozwój (władze powiatu bia-
łostockiego, województwa podlaskiego 
i inne). Zaproszenia do udziału w owych 
konsultacjach skierujemy już wkrótce do 
około 100 takich osób. Zapraszamy do 
udziału w nich także każdego zaintere-

Rozpoczynamy prace nad
Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033
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głos dobrzyniewa

4

sowanego mieszkańca gminy (prosimy 
o kontakt pod nr. tel. 85 742 81 55 lub 
e-mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl). Będą 
one mieć formę trzydniowych warsztatów, 
które odbędą się w dniach 14, 15 i 16 wrze-
śnia 2022 r., w świetlicy wiejskiej (Remiza 
OSP, Letniki 71) w godzinach 10.00-15.00, 
a poprzedzone zostaną szkoleniem, które 
odbędzie się 13 września, w tym samym 
miejscu i czasie. Uczestnicy warsztatów 
wspólnie przeprowadzają analizę strate-
giczną naszej gminy, zaproponują jej cele 
rozwoju oraz kierunki podejmowanych, 
konkretnych działań inwestycyjnych, re-
strukturyzacyjnych, organizacyjnych, in-
formacyjnych i innych, niezbędnych do 
realizacji w bliskiej i dalszej przyszłości. 
Liczymy na otwartą, konstruktywną at-
mosferę i wiele pomysłów na rozwój gmi-
ny, w której razem mieszkamy.

Obok warsztatów, przeprowadzimy 
wielodziedzinowe prace analityczne obej-
mujące zagadnienia społeczne, gospodar-
cze i środowiskowo-przestrzenne naszej 
gminy. Jako źródła informacji wykorzysta-
my bazy danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego, naszych gminnych jednostek, 
samorządów sąsiednich i samorządów 
wyższych szczebli, a także terenowej admi-
nistracji rządowej. Wykorzystamy również 
różne opracowania analityczne i mono-
graficzne poświęcone Gminie Dobrzynie-
wo Duże oraz jej otoczeniu. Przeglądowi 
poddamy także strategie, programy i pla-
ny rozwoju powiatu białostockiego, wo-
jewództwa podlaskiego, naszego państwa 
oraz Unii Europejskiej. Jest to niezbędne 
dla integracji naszych zamierzeń z szansa-
mi i uwarunkowaniami tworzonymi przez 
ponadlokalne władze i gospodarkę. Na 
tej podstawie powstanie – obowiązkowo 
wymagana przez obie wspomniane wyżej 
ustawy – diagnoza gminy, obejmująca nie 
tylko jej obecny stan, ale również szanse 

i zagrożenia, jakie niesie nam przyszłość. 
Do realizacji tego zadania zastosowane 
zostaną nowoczesne i sprawdzone metody 
zarządzania publicznego, dostosowane do 
cech gmin wiejskich.

W pracach nad nową Strategią wyko-
rzystamy także wyniki badań ankietowych 
mieszkańców, rolników, przedsiębiorców 
i naczelnej kadry kierowniczej firm zare-
jestrowanych na terenie gminy. Badania te 
przeprowadziliśmy pod koniec 2021 roku 
i są one dla nas ważnym źródłem informa-
cji na temat oczekiwań i opinii społeczno-
ści lokalnej oraz lokalnego biznesu. 

Połączone wyniki konsultacji, dia-
gnoz, analiz i ankiet, pozwolą na sporzą-
dzenie projektu Strategii, który podda-
wany będzie kolejnym konsultacjom oraz 
uzgodnieniom, w tym z sąsiednimi gmina-
mi i ich związkami, Zarządem Wojewódz-
twa Podlaskiego, Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW 
Wody Polskie, a także ponownie z lokalny-
mi partnerami społecznymi i gospodarczy-
mi oraz z mieszkańcami gminy. Zakończe-
nie prac nad nową Strategią planowane jest 
na koniec 2023 roku. Zostanie ona przyjęta 
do realizacji w formie uchwały Rady Gmi-
ny Dobrzyniewo Duże, powierzonej do 
wykonania Wójtowi, przy wykorzystaniu 
gminnych jednostek i ewentualnych przy-
szłych spółek. 

Wierzymy, że realizacja nowej Stra-
tegii pozwoli nam sprostać współczesnym 
i przyszłym wyzwaniom, przed którymi 
wspólnie stoimy, umożliwiając lub znaczą-
co ułatwiając wykorzystanie potencjałów 
i szans naszej gminy, likwidując lub wyraź-
nie ograniczając jej problemy oraz zabez-
pieczając ją przed zagrożeniami, a wszyst-
ko to dla wysokiej jakości życia dzisiejszego 
i przyszłych pokoleń mieszkańców.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Słowo od WÓJTA
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Ewakuacja szkoły
Na szczęście to tylko ćwiczenia

Co w samorządzie?

Trwa projekt „Wzmocnienie współ-
pracy w zakresie zarządzania kryzysowe-
go i bezpieczeństwa na obszarze litew-
sko-polskim” nr LT-PL-5R-348 w ramach 
Programu Współpracy Interreg V-A Litwa 
– Polska 2014–2020. Projekt jest realizo-
wany przez Gminę Dobrzyniewo Duże w 
partnerstwie z Gminą Pagegiai (Litwa).W 
jego ramach Dobrzyniewo Duże buduje 
w Pogorzałkach Gminne Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego z garażem i magazy-
nem, zlecono także wykonanie specjalne-
go samochodu do dekontaminacji wraz z 
wyposażeniem. Partner litewski wykonuje 
remont budynku na potrzeby kwarantanny 
oraz zakupi samochód do dekontaminacji 
wraz z wyposażeniem.

Na bieżąco prowadzone są wspólne 
polsko-litewskie szkolenia oraz spotkania 
projektowej grupy roboczej.

13-14 maja nasi strażacy i pracowni-
cy samorządowi uczestniczyli w szkoleniu 
organizowanym na Litwie przez naszego 
partnera, którego tematyką była walka z 
pandemią COVID-19.

10 czerwca odbyła się szkoleniowa 
ewakuacja Szkoły Podstawowej w Pogo-
rzałkach z udziałem strażaków z Letnik 
i Pogorzałek. Akcję ewakuacyjną oraz 
ratowniczo-gaśniczą obserwowali także 
przedstawiciele partnera litewskiego.

Z kolei 17-18 czerwca organizowali-
śmy szkolenie dla dzieci polskich i litew-
skich pt. „Działanie na potrzeby kryzysu / 
kurs i druk 3D”.
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W bieżącym kwartale pracownicy 
Referatu Gospodarki Komunalnej wy-
mieniali uszkodzone hydranty, zosta-
ła również wymieniona jedna z pomp 
ściekowych na przepompowni głównej 
w Fastach. Aby zapewnić ciągłość dostawy 
wody ze względu na częste zaniki prądu we 
wsi Kopisk, zamontowaliśmy agregat prą-
dotwórczy. Wymieniliśmy szafę sterującą 
przepompownią strefową we wsi Nowe 
Aleksandrowo na ul. Pogodnej, która ma 
za zadanie sterować bezawaryjnie przesy-
łem ścieków na dalsze odcinki. 

W odpowiedzi na wiele wniosków 
mieszkańców wsi Fasty, którzy mieszkają 
w obrębie przepompowni głównej i narze-
kali na nieprzyjemny odór wydobywający 
się z tego urządzenia, został zamontowany 
filtr antyodorowy, którego zadaniem jest 
niwelacja szkodliwego siarkowodoru.

Michał Gabrel

Bez nieprzyjemnych zapachów
Co w samorządzie?
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Co w samorządzie?

Zakończono budowę stacji uzdatnia-
nia wody w Obrubnikach wraz z instala-
cją paneli fotowoltaicznych oraz budowę 
oczyszczalni ścieków przy Szkole Podsta-
wowej.

Zadanie było dofinasowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną 

i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju 
Obszarów wiejskich na lata 2014–2020.

Budowa stacji uzdatniania wody 
wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych 
w Obrubnikach kosztowała w sumie bli-
sko 2,52 mln zł, w tym dofinansowanie ze 
środków PROW 1,3 mln zł.

Budowa oczyszczalni ścieków przy 
Szkole Podstawowej w Obrubnikach po-
chłonęła 108 tys.  zł, w tym dofinansowanie 
ze środków PROW – 52,5 tys. zł.

Ekologiczniej

Na zlecenie Powiatu Białostockiego Gminna Spółka Wodna Jedność w Dobrzyniewie Dużym wykonała 
prace polegające na odkrzaczaniu i odtworzeniu rowów przydrożnych oraz ścięciu poboczy na 
drodze powiatowej między Obrubnikami i Szaciłami.
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Od stycznia 2022 r. w Urzędzie Gmi-
ny Dobrzyniewo Duże działa punkt nie-
odpłatnej pomocy prawnej prowadzony 
przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługu-
je osobie, która nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym 
osobie fizycznej prowadzącej jednoosobo-
wą działalność gospodarczą niezatrudnia-
jącej innych osób w ciągu ostatniego roku.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
• Dobrzyniewo Duże (ul. Białostocka 25) – 
poniedziałek (9.00-13.00);
• Supraśl (ul. Piłsudskiego 17) – wtorek 
(11.00-15.00), czwartek (10.00-14.00);
• Michałowo (ul. Leśna 1) – środa (8.00-
12.00), piątek (11.00-15.00).

Punkty nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego:
• Choroszcz (ul. Sienkiewicza 42) – ponie-
działek–środa (8:00-12:00), czwartek–pią-
tek (12:30 -16:30).
• Białystok (ul. Słonimska 15/1) – ponie-
działek–środa (12:30-16:30), czwartek–
piątek (8:00-12:00).

Każda osoba, która chce skorzystać 
z  porady, powinna wcześniej umówić się 
na wybrany dzień i godzinę wizyty w kon-
kretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać telefo-
nicznie pod nr. tel. 533 330 857, mailowo: 
m.szerenos@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, 
bądź przez www: https://np.ms.gov.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna w Dobrzyniewie Dużym

Co w samorządzie?

Zakończono realizację projektu „Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce”. 
W  jego ramach wykonano drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki, podjazdy dla osób 
niepełnosprawnych oraz lampy solarne. Na inwestycję pozyskano 397,6 tys. zł dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju 
lokalnego).
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Co w samorządzie?

Porozumienie 
z Krypnem

Gminy Dobrzyniewo Duże i Krypno 
zawarły porozumienie w sprawie przedłu-
żenia do Krypna Kościelnego linii komu-
nikacji autobusowej nr 406. 

Nasza gmina będąca organiza-
torem transportu publicznego zło-
ży wniosek do Wojewody Podlaskiego 
o dofinansowanie tej linii ze środków 
Funduszu przewozów autobusowych. Je-
żeli uzyskamy dofinansowanie, autobus 
do Krypna Kościelnego zacznie kurso-
wać od 1 sierpnia tego roku. Z nowe-
go połączenia (8 kursów w dni robocze,  
5 w soboty i 2 w niedzielę i święta) skorzy-
stają mieszkańcy wsi Kobuzie, Nowosiół-
ki, Ruda i Krypno Kościelne. Natomiast 
na dotychczasowej trasie Białystok – Bor-
sukówka przybędą 4 dodatkowe kursy.

Wojciech Cybulski, wójt Gminy 
Dobrzyniewo Duże oraz Sebastian Łu-
kaszewicz, wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego, podpisali umowę ws. dotacji 
ze środków Programu Odnowy Wsi Wo-
jewództwa Podlaskiego na zakup tradycyj-
nych strojów ludowych dla nowo powsta-
łego zespołu Mali Narwianie. 

Całkowita wartość zadania wynosi 
49,4 tys. zł, w tym otrzymana dotacja w 
kwocie 24,7 tys. zł.

Stroje dla Małych 
Narwian
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Spartakiada Powiatu Białostockiego
Co w samorządzie?

Za nami XVII Spartakiada Samorzą-
dowa Powiatu Białostockiego. W zawodach 
zorganizowanych 27 maja nad zalewem 
w Gródku wzięło udział 10 drużyn: przed-
stawiciele dziewięciu gmin i reprezentacja 
Starostwa Powiatowego w Białymstoku. 
W sumie na starcie stanęło blisko 220 sa-
morządowców-sportowców. Zawodnicy 
(pracownicy samorządowi i radni) mogli 
wystartować w kilku dyscyplinach, m.in. 
piłka nożna, lekkoatletyka czy siatkówka 

plażowa, a także w szeregu konkurencji 
w ramach tzw. bloku rekreacyjnego.

Przedstawiciele naszej gminy kilka-
krotnie stanęli na podium zdobywając: 
3. miejsce w turnieju piłki nożnej (Anna 
Adamska, Małgorzata Sokólska, Bartosz 
Grzegorczyk, Sebastian Kwit, Krzysztof 
Pogorzelski, Wojciech Rybołowicz i Daniel 
Tofiło), 2. miejsca w rzucie piłką lekarską 
(Justyna Walesiuk i Daniel Tofiło) i 3. miej-
sce w trójboju władz (Krzysztof Bagiński).

Reprezentacja gminy Dobrzyniewo Duże podczas Spartakiady
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Przez naszą gminę przebiegła trasa 41. 
Rajdu Podlaskiego, który był także inaugu-
racyjną rundą mistrzostw Litwy. Łącznie 
do zawodów zgłosiło się 88 załóg w mię-
dzynarodowej obsadzie, z czego do mety 
w Białymstoku dotarło 50. 

Przez dwa dni (21 i 22 maja) zawodni-
cy mieli do pokonania dziewięć odcinków 
specjalnych o łącznej długości 106,5 km. 

Osiem oesów wytyczono na szutrowych 
drogach wokół Białegostoku, na terenie 
gminy Dobrzyniewo Duże w okolicach wsi 
Jaworówka i Rybaki. Przed urzędem gminy 
zlokalizowano stację tankowania samo-
chodów rajdowych. Nagrody zwycięzcom 
rajdu wręczał Wojciech Cybulski, wójt 
Gminy Dobrzyniewo Duże.

Co w samorządzie?

Głośni i szybcy
Europejscy rajdowcy ścigali się w gminie Dobrzyniewo

źródło: w
w

w
.rajdpodlaski.pl
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Co w samorządzie?

Święto strażaków

8 maja w Pogorzałkach strażacy z na-
szej gminy obchodzili swoje święto, był 
to Dzień Strażaka połączony z zawodami 
sportowo-pożarniczymi drużyn OSP. Ob-
chody zaczęły się od mszy świętej w in-
tencji strażaków odprawionej w kościele  
pw. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach. 

Podczas części oficjalnej najbardziej za-
służeni strażacy zostali odznaczeni meda-
lami. W rywalizacji drużyn pożarniczych 
pierwsze miejsce zajął zespół z OSP w Po-
gorzałkach. Licznie przybyli mieszkańcy 
wzięli udział w pikniku towarzyszącym 
świątecznym uroczystościom.
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Pytanie do wójta:
Mieszkańcy osiedla w Dobrzyniewie 

Fabrycznym są zaniepokojeni perspekty-
wą zagospodarowania terenu nad rzeką 
Supraśl. Kąpielisko nie wzbudza ich obaw, 
ale już pogłoski o budowie atrakcji typu: 
place zabaw, boiska, parkingi, a zwłaszcza 
sala bankietowa – tak! Kto chciałby mieć 
w sąsiedztwie salę bankietową? Litości! 
Czy faktycznie są takie plany? Czy pomy-
sły na zagospodarowanie terenu nad rzeką 
będą konsultowane z mieszkańcami? 

Jan 

Odpowiedź Wójta:
W 2020 r. Rada Gminy przyjęła Stra-

tegię Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże 
na lata 2020-2030. Jeden z celów operacyj-
nych został określony w Strategii jako „O4. 
Rozwinięte, aglomeracyjne i regionalne 
funkcje turystyczno-rekreacyjne” z prio-
rytetem „(P09) Budowa zintegrowanej 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej” 
i zadaniami obejmującymi: utworzenie re-
kreacyjnego zbiornika wraz z kąpieliskiem 
i infrastruktura towarzyszącą w Dobrzy-
niewie Fabrycznym, rozbudowę infra-
struktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 
opracowanie i wdrożenie planu zintegro-
wanej sieci dróg, ścieżek i szlaków pieszo-
-rowerowych, kajakowych oraz konnych.

W ramach realizacji przestawionych 
powyżej celów, priorytetów i zadań stra-
tegicznych, biorąc pod uwagę niewątpli-
wy potencjał turystyczno-rekreacyjny 
rzeki Supraśl jako dopływu Narwi, gmina 
przystąpiła do projektu pod nazwą: Szlak 
wodny „Pisa – Narew” przygotowywanego 
w partnerstwie Stowarzyszenia Gmin Gór-
nej Narwi, Związku Gmin „Pisa-Narew” 
oraz Łomżyńskiego Forum Samorządowe-

go. W projekcie uczestniczy 21 gmin oraz 
PGW Wody Polskie. 

Na terenie naszej gminy projekt obej-
muje budowę infrastruktury w Dobrzy-
niewie Fabrycznym, nad rzeką Supraśl: 
przystań dla kajaków (pomosty i zejścia 
do rzeki, przed i za jazem), droga dojaz-
dowa i ścieżka rowerowa (ul. Parkowa), 
na działce gminnej za jazem: pole namio-
towe (z pełnym węzłem sanitarnym) jako 
miejsce odpoczynku turystów (kajakarzy), 
infrastruktura rekreacyjna (wiata, wie-
ża widokowa, plac zabaw), parking oraz 
oznakowanie i oświetlenie.

Poprzez tworzenie ważnej z punktu 
widzenia całej gminy infrastruktury tu-
rystyczno-rekreacyjnej projekt realizuje 
określone w Strategii rozwinięte, aglome-
racyjne i regionalne funkcje turystycz-
no-rekreacyjne, integruje sieć ścieżek 
rowerowych prowadzących w kierunku 
Białegostoku ze szlakami kajakowymi rzek 
Supraśl i Narew. Dzięki temu odpowiada 
na potrzeby turystyczno-rekreacyjne ogó-
łu mieszkańców naszej gminy oraz tury-
stów, głównie kajakarzy płynących rzeką 
Supraśl w kierunku Narwi.

W ramach projektu nie jest planowa-
na budowa sali bankietowej. Strategia roz-
woju gminy była tworzona w drodze sze-
rokich konsultacji, między innymi podczas 
warsztatów strategicznych przeprowadzo-
nych w 2019 r. z udziałem różnych grup 
społecznych. Jestem otwarty na propozycje 
mieszkańców Dobrzyniewa Fabrycznego. 
Podczas dalszych prac nad projektem we-
zmę je pod uwagę, uwzględniając potrze-
by wszystkich mieszkańców naszej gminy 
oraz wymogi projektowe.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

MIESZKAŃCY PYTAJĄ, WÓJT ODPOWIADA

Co powstanie nad rzeką Supraśl?

Co w samorządzie?
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Rozmowa z Heleną Czrnecką, prezeską Fundacji Rodziny 
Czarneckich

Człowiek człowiekowi człowiekiem
Kim chciała Pani zostać jako mała 
dziewczynka?

Wychowałam się w bardzo gościnnym 
domu z tradycjami, w którym zawsze bar-
dzo ważny był stół i wszystko, co się wokół 
niego działo. Odkąd pamiętam, olbrzymią 
przyjemność sprawiało mi gotowanie, po-
dejmowanie gości. W pewnym momencie 
stwierdziłam, że chciałabym mieć swoją 
restaurację. Ponad 50 lat temu było to od-
ległe, wręcz nieosiągalne marzenie… Ale 
z czasem marzenia stały się faktem.  
Coroczne wigilie białostockie, śnia-
dania wielkanocne dla najuboższych 
i samotnych, organizowanie półko-
lonii, warsztatów, pikników dla dzie-
ci ubogich, niepełnosprawnych, po-
maganie rodzinom oraz instytucjom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej – czy czegoś nie wymie-
niłam z przykładów działań Fundacji? 
Z czego jest Pani najbardziej dumna?

Fundacja Rodziny Czarneckich dzia-
ła na rzecz mieszkańców Białegostoku 
i regionu. Zgodnie z naszą misją, podej-
mujemy działania będące odpowiedzią na 
bieżące potrzeby społeczeństwa. Wachlarz 
naszych aktywności jest bardzo szeroki. 
Staramy się nie zostawić w potrzebie niko-
go, kto zwróci się do nas z prośbą o pomoc. 
O ile oczywiście jest to zgodne ze statutem 
Fundacji. 

Zdecydowanie najwięcej wewnętrz-
nej satysfakcji sprawia mi organizacja śnia-
dania wielkanocnego oraz wigilii Bożego 
Narodzenia dla ubogich, samotnych i po-
trzebujących mieszkańców naszego regio-
nu. Są to dwa szczególne momenty w roku, 
w których nikt nie powinien być sam oraz 

nikt nie powinien cierpieć z powodu nie-
dostatku. Podczas tych wydarzeń staramy 
się zapewnić wszystkim naszym przyby-
łym gościom nie tylko strawę dla ciała. 
Pamiętamy również duchowym wymiarze 
świąt, dlatego też zawsze towarzyszy nam 
wspólna modlitwa, święcenie pokarmów.  
Czy działalność społeczna może być 
pasją?

Tak. Moją jest na pewno.
Ten pierwszy raz, kiedy pomogła Pani 
potrzebującym został zapamiętany ja-
koś szczególnie?

Pomagam jak mogę i odkąd pamię-
tam. Zawsze moje działania wspierał mój 
mąż i rodzice. Z czasem moje dzieci i przy-
jaciele. Życie pokazało mi, że dobroczyn-
nością można zarażać innych. Z czasem 

Helena i Dominika Czarneckie
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skala podejmowanych przez nas działań, 
akcji była tak duża, że musiała zostać sfor-
malizowana. Taka też jest pokrótce geneza 
powstania naszej fundacji. 
Jak długo działa Fundacja? Ilu wolon-
tariuszy udziela się w niej? Czy ta licz-
ba na przestrzeni lat się zwiększyła?

Fundacja została założona formalnie 
w 2014 r. W pomoc Fundacji zaangażo-
wanych jest, w zależności od danego wy-
darzenia, każdorazowo od kilku do kilku-
dziesięciu wolontariuszy.
Czy uważa Pani, że ogólnie Polacy co-
raz chętniej angażują się w działania 
charytatywne?

Tak, zdecydowanie. Od wielu lat ob-
serwujemy wzrost zaufania wobec fundacji 
i stowarzyszeń. 
Czy łatwo jest pozyskać darczyńców?

Nie możemy narzekać. Jako Fundacja 
mamy grono stałych darczyńców i part-
nerów, którzy wspierają nas w organizo-
wanych wydarzeniach charytatywnych. 
Ponadto co rusz zgłaszają się do nas nowi 
przedsiębiorcy, osoby prywatne, które chcą 
zaangażować się w nasze działania.

Działając w Fundacji styka się Pani 
z ludzkim nieszczęściem. Jakie sprawy 
budzą Pani największe emocje?

Najbardziej dotykają mojego ser-
ca problemy osób w podeszłym wieku. 
W mojej ocenie, o ile jesteśmy społecznie 
wrażliwi na niesienie pomocy dzieciom, 
o tyle problemy osób starszych są margi-
nalizowane. Mam poczucie, że są oni po-
zostawieni poniekąd sami sobie. Często 
zamknięci w małych mieszkaniach, po wy-
kupieniu niezbędnych leków – bez środ-
ków do życia. Pomijając aspekt material-
ny – osoby te niejednokrotnie potrzebują 
przede wszystkim drugiego człowieka. Po-
czucia, że komuś na nich zależy… 
Nazwa Fundacji wskazuje na to, że inni 
członkowie rodziny dzielnie wspierają 
Panią w działaniach?

Tak, to prawda. Choć szczególne 
miejsce w działalności Fundacji zajmuje 
moja córka, Dominika. To ona była inicja-
torką formalnego powstania Fundacji oraz 
motorem napędowym jej funkcjonowania.
Jak to się stało, że Dobrzyniewo Fa-
bryczne wybrali Państwo jako swoje 
miejsce do życia?

Śniadanie wielkanocne organizowane przez Fundację Rodziny Czarneckich
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Po wielu latach mieszkania w miej-
skim zgiełku, potrzebowaliśmy z mężem 
chwili wytchnienia. Marzył nam się dom 
nad rzeką z ogrodem i sadem owocowym. 
Co więcej, zawsze chciałam mieć własny 
kurniczek. Jednocześnie nadal jesteśmy 
aktywni zawodowo, dlatego nie chcieli-
śmy mieszkać zbyt daleko od Białegostoku. 
Szczęśliwie udało nam się spełnić te ma-
rzenia. Dobrzyniewo Fabryczne okazało 
się być dla nas idealną lokalizacją.
Znalezienie swojej pasji i miejsca na 
ziemi to podobno przepis na szczęście. 
Co Pani o tym sądzi?

Moim największym szczęściem w ży-
ciu są moi najbliżsi. Rodzina i przyjacie-
le. To dzięki ich obecności czuję, że mam 
swoje miejsce na ziemi. Ale fakt, pasje są 

dla mnie również niezmiernie ważne. Dają 
mi bardzo dużo satysfakcji. A tym samym 
– również szczęścia.
Zbliżają się wakacje. Jak lubi Pani spę-
dzać urlop? W jaki sposób lubi się Pani 
relaksować?

Ze względu na charakter pracy, na 
urlop mogę pozwolić sobie wyłącznie je-
sienią lub wiosną. Bardzo lubię podróżo-
wać, zwiedzać, poznawać inne kultury. 
Szczególnie upodobałam sobie Hiszpanię. 
Mamy tam z mężem wielu znajomych, 
którzy co chwilę zapraszają nas do siebie 
w odwiedziny.

Na co dzień  najlepszym sposobem 
na relaks jest dla mnie czytanie książek 
w domowym zaciszu.     Rozmawiała

Joanna Żarniewska

5 czerwca mieszkańcy wsi Pogorzał-
ki obchodzili 81. rocznicę zsyłki na Sybir. 
Uroczystości rocznicowe odbywają się od 
1998 r. rokrocznie w kościele pw. Miłosier-
dzia Bożego. Po uroczystej mszy św. zgro-
madzeni udali się pod pomnik sybiracki. 
W uroczystości udział wzięli m.in. wójt 
gminy Dobrzyniewo Duże Wojciech Cy-
bulski, przewodnicząca rady gminy Jani-
na Kozakiewicz, prezes zarządu oddziału 
Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź, pre-
zes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci 
Zesłańców Sybiru  Jerzy Bołtuć i sybiracy.

Licznych gości i poczty sztandarowe 
przywitał Hipolit Popławski:

— Te wyjątkowo tragiczne warunki 
załamywały psychicznie. Skutki tego od-
czuwamy do dzisiaj, uczeni  nazywają to 
syndromem Sybiru. Brak żywności, panu-

jący głód, złe warunki sanitarne i higie-
niczne, brak lekarstw i pomocy lekarskiej. 
Przetrwać na Syberii było często ponad 
ludzkie siły. Co trzeci deportowany nie 
powrócił z zesłania, na zawsze pozostał na 
nieludzkiej ziemi. Chcemy, żeby młodzież 
uczyła się od nas patriotyzmu i poświęce-
nia dla ojczyzny, tych wartości, które nigdy 
nie ulegną zapomnieniu — mówił. 

Następnie ks. proboszcz odmówił 
modlitwę za zmarłych i żyjących sybira-
ków, wdowy po nich i wdowców. 

Po tym prezes Tadeusz Chwiedź 
wręczył odznaki sybirackie. Ks. Marcin 
Kuczyński otrzymał złotą odznakę Sy-
biracką, a Bartosz Popławski srebrną od-
znakę Sybiracką, Odznakę Bartosza Po-
pławskiego odebrał Hipolit Popławski, 
wnuk sybiraka.

Uroczystości sybirackie w Pogorzałkach

LUDZIE GMINY
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Podczas uroczystości Tadeusz 
Chwiedź przypominał:

— Hitler opracował plan zniszczenia, 
podkreślam, zniszczenia Polski. 22  sierp-
nia 1939 zorganizował naradę wyższych 
urzędników i głównych dowódców woj-
ska niemieckiego, podczas której mówił: 
„Bądźcie bezlitośni, wszystkich, którzy 
używają języka polskiego, kobiety polskie, 
dzieci polskie, bez żadnych skrupułów 
niszczyć, im szybciej to zrobimy, prze-
strzeń życiowa naszego pokolenia Niem-
ców będzie swobodniejsza, będziemy le-
piej żyć”. Muszę przypomnieć również, 
dla sprawiedliwości, że już 7 września 
Stalin na posiedzeniu biura politycznego 
w Moskwie oświadczył: „Zniszczenie Pol-
ski i poskromienie Polski będzie polegało 
na tym, że jednego państwa kapitalistycz-
nego będzie mniej, a obóz socjalistyczny 
zwiększy się o nowe tereny, nowe narody 
i po kłopocie, nie ma Polski”. I na to się za-
nosiło, że tak będzie. W tym czasie jeden 
i drugi okupant byli zaślepieni postanowie-
niami układu Ribbentrop – Mołotow i wie-

rzyli, że dotrzymają słowa i przez następne 
10 lat jeden drugiemu nie zrobią krzywdy, 
nie wypowiedzą sobie wojny, ale Hitler już 
22 września 1941 nie wytrzymał i wkroczył 
na tereny Związku Sowieckiego, z takim 
zaskoczeniem, że dowódcy Związku So-
wieckiego, patrząc na eskadry samolotów 
lecących w stronę miast sowieckich, mówi-
li: „Nic strasznego, to są manewry”. To był 
przełom. Zaskoczony Stalin wydał rozkaz 
rosyjskiemu ambasadorowi w Londynie 
Majskiemu o podjęciu rozmów z genera-
łem Sikorskim. W ciągu niemal tygodnia 
zmienił się stosunek. 30 lipca układ Sikor-
ski – Majski został podpisany i nastąpiła 
absolutna zmiana w układach wojskowych. 
Zostały podpisane porozumienia i zaczęła 
się odradzać nasza święta Rzeczpospolita 
Polska. o

Zwieńczeniem uroczystości było zło-
żenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem 
sybirackim. Na zakończenie został zorga-
nizowany obok kościoła poczęstunek, któ-
ry przebiegał w miłej atmosferze.

Tadeusz Chwiedź

ŚLADAMI HISTORII
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Historia szkoły w Dobrzyniewie
Cz. II. Lata wojenne oraz powojenne do 1959 roku

W 1939 roku Białostocczyzna znala-
zła się pod okupacją władzy radzieckiej. 
W Dobrzyniewie utrzymywała się szkoła 
z programem, w którym obecny był język 
rosyjski. Kierownikiem był Nowakowski 
(imię nieznane). W szkole uczyli Zdyblo-
wie, Z. Mroczkowska, Mazurowska, Kaja 
Krepel, nauczyciel Błosko oraz młody 
konsomolec z ZSRR. Ten ostatni miał za 
zadanie zorganizowanie drużyny pionier-
skiej, ale mu się to nie udało.

W 1941 roku szkoła była okupowa-
na przez wojska niemieckie. We wrześniu 
Niemcy zezwolili jeszcze na jej funkcjo-
nowanie, lecz na krótko – w październiku 
placówkę zamknięto. Z mieszkań zostali 
usunięci nauczyciele, a budynek stał się 
kwaterą wojsk niemieckich. Hitlerowcy 
przed swym odejściem spalili doszczętnie 
całą szkołę. Było to 12 lipca 1944 roku.

W czasie okupacji prowadzono w do-
mach nauczycieli tzw. tajne komplety.

We wrześniu 1944 roku uczniowie 

rozpoczęli naukę w budynku Domu Lu-
dowego, gdzie rolę kierownika pełnił Wła-
dysław Zdybel. Już po wojnie, w sierpniu 
1948 roku zapadła decyzja o odbudowie 
spalonej szkoły. W 1949 roku do użytku 
został oddany nowy, większy i podwyższo-
ny o jedno piętro budynek. 

W 1953 roku zmarła Jadwiga Sza-
pował. Na jej miejsce przybyły Alina Ku-
bala oraz Maria Laskowska, która zosta-
ła przewodnikiem drużyny harcerskiej. 
W 1954  roku do grona nauczycieli dołą-
czają Janina Grzegorczyk i Jadwiga Lejwo-
da. W 1955 roku Zbydlowie wyjeżdżają do 
Białegostoku. Do Dobrzyniewa przybywa 
Jerzy Prystom wraz z żoną. Oboje byli na-
uczycielami. Jerzy Pryston zostaje kierow-
nikiem szkoły. W kolejnym roku odcho-
dzi Maria Laskowska. Przybywa na jeden 
rok Ryszard Bołtruczuk. Zatrudniono też 
Helenę Łukaszewicz. W roku szkolnym 
1958/59 kierownikiem szkoły był Zdzisław 
Lejwoda. Do grona nauczycieli dołączają: 

Klasa II z wychowawczynią Jadwigą Lejwodą, 1959 r.

ŚLADAMI HISTORII
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Wanda Nawrocka, Ludwika Grygorczuk 
i Krystyna Dąbrowska. 

W roku szkolnym 1958/59 na zlece-
nie Inspektoratu Oświaty w Białymstoku 
założono w budynku instalację elektrycz-
ną. W kronice szkolnej wspomina się ten 
czas jako bardzo trudny; także ze względu 
na niesprawiedliwe skargi, które kierowa-
no w stronę Zdzisława Lejwody i jego żony. 

W szkole pracowało wówczas pięciu 
nauczycieli. Oprócz wspomnianego mał-
żeństwa także Wanda Nawrocka, Helena 
Gaińska oraz Ludwika Grygorczuk i Kry-
styna Dąbrowska – wychowawczyni klasy 
przedszkolnej. 

W poszczególnych klasach uczyło 
się: kl. I – 33 uczniów, kl. II – 27 uczniów, 
kl.  III – 30 uczniów, kl. IV – 19 uczniów, 
kl. V – 21 uczniów, kl. VI – 30 uczniów, 
kl. VII – 28 uczniów. Do klasy przedszkol-
nej uczęszczało 26 dzieci. 

Zorganizowano też klasę szóstą dla 
dorosłych, w której uczyło się 5 osób. 

W szkole działały następujące organi-
zacje młodzieżowe: ZHP, PCK, SKO, Zu-
chy i Samorząd Szkolny. 

Kilka stron poświęconych jest w kro-
nice szkolnej PCK, którego opiekunką była 

Helena Gaińska. Koło liczyło aż 150 człon-
ków (uczniowie klas II-VII). Szkolne koło 
PCK urządzało konkursy czystości, przy-
gotowywało gazetki ścienne, kontrolowa-
ło higienę uczniów, sprawdzało dyżury 
w czasie przerw na korytarzach, pomagało 
słabym i biednym, przeprowadzało poga-
danki o tematyce sanitarnej. 

Czytamy o nich w kronice szkolnej:
Członkowie PCK są zdyscyplinowani 

i konsekwentni. Powierzone im prace wyko-
nują z wielkim zapałem i starannością. Na 
uwagę zasługuje sekcja higieniczna, której 
dziewczynki ubrane w białe fartuchy wraz 
z opiekunką koła dwa razy w miesiącu kon-
trolują wszystkich uczniów tutejszej szkoły 
pod względem higieny osobistej.

W roku szkolnym 1957/58 Koło nasze 
zostało nagrodzone książką pt. „Krzyżacy”.

Ciąg dalszy nastąpi.
              Celina Zubrycka

Rys historyczny na nowo opracowany przez Ce-
linę Zubrycką, na podstawie rękopisu Jakuba 
Antoniuka pt. „Trzy Dobrzyniewa i ich okolice”, 
kronik szkolnych oraz informacji zebranych 
przez Barbarę Grzegorczyk, Barbarę Ciołko, Be-
atę Winarską i Magdalenę Mazur (nauczycielki 
z ZS-P w Dobrzyniewie Dużym).

Klasa III z wychowawczynią Heleną Gaińską, 1959 r.

ŚLADAMI HISTORII



głos dobrzyniewa

20

Z działalności OSP w Kozińcach
we. Dlatego sądzę, że straż powstała dużo 
wcześniej, a 1956 r. jest datą otrzymania 
samochodu strażackiego.
Wypisy z księgi protokołów bieżących 
w Kozińcach:

2.04.1967 r. dochód z zabawy wiej-
skiej – 966 zł.

14.09.1969 r. dochód z zabawy wiej-
skiej – 2635 zł.

11.06.1971 r. zapisano rozchód na bu-
dowę remizy 20000 zł.

5.02.1972 r. dochód z zabawy tanecz-
nej – 3120 zł.

29.11.1974 r. przyznano nagrody: 
Ciołko Ryszard – 250 zł, Józefowicz Józef 
– 250 zł.

2 grudnia 1974 r. wydano 3150 zł na 
zakup ubrań.

5 grudnia 1974 r., wg protokołu wal-
nego zebrania członków OSP Kozińce, 
liczba członków OSP liczyła 30, na ze-
braniu było obecnych 18. Wybrano za-

„Jednostka OSP Kozińce zosta-
ła założona 10 września 1956 r.” – taką 
informację znalazłem w dokumen-
tach, była zapisana na marginesie jed-
nej z kart pochodzących z tej jednostki. 
Natomiast według przekazów byłego pre-
zesa OSP Zdzisława Adamskiego wynika, 
że jednostka miała już wtedy remizę, która 
stała na terenie obecnego boiska piłkar-
skiego przy Olszynce. Była wyposażona 
w samochód marki Żuk, motopompę spa-
linową oraz zestaw węży. Niestety brak jest 
jakichkolwiek materiałów pisanych z tego 
okresu. Jak twierdzi pan Adamski, a po-
twierdza to też inny strażak, w tym czasie 
nie były prowadzone żadne zapisy do OSP. 
Wiele wskazuje na to, że jednostka mogła 
powstać dużo wcześniej – w 1956 r. posia-
dała budynek remizy, który musiał służyć 
jakimś celom pożarowym. Ponadto wieś 
Kozińce to spora wieś położona w pobliżu 
lasów, co stanowi duże zagrożenie pożaro-

ŚLADAMI HISTORII

Stare sprzęty OSP Kozińce
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rząd: prezes Zdzisław Adamski, naczelnik 
Zdzisław Łukaszewicz, skarbnik Ryszard 
Ciołko, sekretarz Jan Żubrycki, gospodarz 
Kazimierz Józefowicz. Uchwalono plan fi-
nansowy na 1975 r. Wydatki na nagrody 
– 1000 zł, remont zbiornika przeciwpoża-
rowego – 5000 zł; zakup inwentarza, sprzęt  
świetlicowy – 7000 zł.

18 czerwca 1975 r. przyznano nagro-
dy z okazji Dnia Strażaka. Otrzymali je: 
Andrzej Adamski 200 zł, Stanisław Try-
kozko 200 zł, Kazimierz Adamski 200 zł, 
Antoni Adamski syn Antoniego 200 zł, 
Józef Józefowicz 200 zł, Zdzisław Adamski 
250 zł, Zygmunt Łukaszewicz 250 zł, Anto-
ni Adamski, syn Władysława 100 zł.

Rozkaz komendanta powiatowego 
z 16.04.1975 r. o przeprowadzeniu dosko-
nalenia kierowców jednostek OSP na te-
renie powiatu białostockiego: „Komenda 
Rejonowa Straży Pożarnej w Białymstoku 
zawiadamia, że w dniu 18.12.1975 r. o go-

dzinie 16:00 odbędzie się w waszej jedno-
stce Kozińce walne zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze. Przedstawiciel Komendy 
dokona komisyjnej inwentaryzacji sprzętu 
pożarowego oraz przeprowadzi egzamin 
z zakresu pierwszego stopnia członków 
OSP. Z ramienia gminy zebranie obsłuży 
Bożena Konończuk.”

Protokół z inspekcji gotowości bo-
jowej OSP Kozińce z dnia 24.02.1977 r. 
przeprowadzonej o godzinie 17:00 przez 
młodszego chorążego Anszczaka, oficera 
dyspozycyjnego KZSP Białystok w obec-
ności prezesa OSP i kierowcy jednostki: 
„Jednostka posiada 32 członków, na alarm 
przybyło 11, w tym jeden kierowca. Wy-
jazd alarmowy – 179 sekund. Samochód 
Star GM, sprawny, czas uruchomienia – 
9 sekund, syrena elektryczna – sprawna, 
stan innego sprzętu – sprawny. Jednostka 
wykonała ćwiczenie na sucho w bardzo 
szybkim czasie, jednostka zdolna do akcji 

ŚLADAMI HISTORII
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ratowniczo-gaśniczej w każdej chwili.”
27.10 1977 r. protokół: „Z zabawy 

wiejskiej zebrano 3600 zł”.
Plan finansowy na rok 1976. Docho-

dy: składki członkowskie – 400 zł, dochody 
z zabawy – 1000 zł. Wydano: na nagrody – 
3000 zł, podróże służbowe – 410 zł, wydat-
ki administracyjno-gospodarcze – 600  zł, 
zakup ubrań wyjściowych – 7100  zł, bu-
dowa strażnicy – 15000 zł, wydatki różne 
– 300 zł. Dotacja Narodowej Rady i PZU 
– 25000 zł.  

24.05.1978 r. dotacja dla jednostki 
OSP Kozińce w kwocie 15000 zł [brak od 
kogo].

20.07.1980 r. dochód z zabawy wiej-
skiej – 5700 zł.

10.11.1981 r. przyznano nagrody 
2400 zł [brak informacji, kto je otrzymał].

18.07.1989 r. dochód z dyskoteki –    
37650 zł.

20.16.1989 r. zapłacono za oczyszcza-
nie basenu przeciwpożarowego 4000 zł. 

Protokół walnego zebrania OSP Ko-
zienice z dnia 17.01.1986 r.: „Ilość człon-
ków – 28, obecnych – 18. Wyróżnili się 
w działalności organizacyjno-gospodar-
czej: Jarosław Józefowicz, w działalności 
ratowniczo-gaśniczej: Mirosław Więckow-
ski, Jerzy Kraszewski, Edward Adamski.” 

Protokół z inspekcji gotowości or-
ganizacyjno-technicznej OSP Kozińce 
w dniu 3.04.1985 r. godzina 17:40 przez 
młodszego chorążego Mirosława Ocimlu-
ka [nazwisko bardzo nieczytelne] w obec-
ności Mirosława Więckowskiego: „Strażni-
ca, wygląd i zabezpieczenie – prawidłowe, 
wrota garażowe – prawidłowe, ład i porzą-
dek – czysto, syrena elektryczna – spraw-
na, syrena ręczna – sprawna, samochód – 
Star 25, nie uruchomiono, brak kierowcy. 
Ocena samochodu – dobra. Motopompa 
M 800 P 0 3 i P 0 5 – stan dobry, węże – 
stan dobry.”  

Protokół z zebrania w dniu 
29.12.1986 r.: „Członkowie zarządu: prezes 
Adamski Zdzisław, naczelnik Więckowski 
Mirosław, skarbnik Kraszewski Jerzy, se-
kretarz Kraszewski Andrzej.”

9.03.1988 r. Komenda Rejonowa Stra-
ży Pożarnych w Białymstoku przeprowa-
dziła przegląd jednostek na terenie gminy 
Dobrzyniewo Duże. Jednostka OSP Koziń-
ce otrzymała 279 punktów i ocenę bardzo 
dobrą – 2. miejsce w gminie.

1.06.1988 r. protokół z przyjęcia 
wyposażenia dla OSP Kozińce: „Syrena 
elektryczna – sztuk jeden, samochód Star 
A/26p – sztuk jeden [jest do dziś]. Moto-
pompy m800 – sztuk 2, prądnice zwykłe – 
sztuk 8, prądnice zamykane – sztuk 3”. 

Protokół z dnia 6.12.1988 r. na temat 
stanu gotowości operacyjno-technicz-
nej jednostki. Akcję przeprowadził oficer 
dyspozycyjny młodszy chorąży Andrzej 
Giełżycki w obecności naczelnika Dariu-
sza Więckowskiego: „Wyjazd alarmowy – 
4 minuty 50 sekund, samochód – Star 25 
A GBAM, stan dobry, motopompy – 2 razy 
m800E03, stan dobry”. 

Protokół walnego zebrania z dnia 
10.02.1994 r.: „Członków – 36, drużyna 
młodzieżowa – 12. Skład zarządu: prezes 
Adamski Jarosław, naczelnik Więckowski 
Mirosław, sekretarz Kraszewski Andrzej, 
skarbnik Więckowski Dariusz. Wyróżnili 
się w działalności organizacyjno-gospo-
darczej: Więckowski Dariusz, w działalno-
ści prewencyjnej: Kraszewski Jerzy.” 

W 1995 r. utrzymanie jednostek 
strażackich przejęła Gmina Dobrzyniewo 
Duże.

7.10.2019 r. OSP Kozińce otrzymała 
nowy samochód pożarniczy marki MAN 
z Gminy Dobrzyniewo Duże.

Jan Gałecki
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Dzięki współpracy ze Stowarzysze-
niem Mieszkańców Ziemi Podlaskiej – 
Młodzi z Dobrzyniewa oraz Fundacji PZU 
w roku szkolnym 2021/2022 zrealizowa-
liśmy projekt edukacyjny, którego celem 
było podniesienie świadomości i wiedzy o 
kulturze wysokiej wśród uczniów klas I–III 
szkoły w Nowym Aleksandrowie. 

W ramach projektu uczniowie od-
wiedzili Muzeum Rzeźby Alfonsa Karne-
go, gdzie wzięli udział w warsztatach pla-
stycznych.   „Sekrety willi generała” – pod 
takim hasłem odbywało się zwiedzanie 
galerii. Poznawaliśmy historię budynku, 
jego mieszkańców oraz jego znaczenie dla 
kultury miasta. Na podsumowanie ucznio-
wie wykonali figurki charakterystyczne 
dla nurtu zdobniczego rokoko. Następ-
nym odwiedzonym miejscem była  Opera 
i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, a 
w niej wystawa okazjonalna oraz spektakl 
„Adonis ma gościa”. Przedstawienie było 
wielką ucztą dla zmysłów: gra słów, wie-
lość barw i świateł, wspaniałe stroje, deko-
racje, zderzenie piosenek klasycznej opery 
z muzyką współczesną. Ostatnim miej-
scem, które odwiedzili w ramach projek-

tu  uczniowie, był Białostocki Teatr Lalek. 
Klasy Ia i Ib obejrzały spektakl „Kaszalot”. 
Natomiast klasa II oraz IIIa i IIIb przedsta-
wienie „Andersen – kosmiczny agent!”. Po 
spektaklu uczniowie spotkali się z aktorem, 
który przybliżył im pracę teatru, odpowie-
dział na wszystkie pytania nurtujące dzieci. 
Podsumowaniem wizyty było zwiedzanie 
Piwnicy Lalek – domu wszystkich lalek, 
pacynek i marionetek.

Wyjazdom towarzyszyły zajęcia przy-
bliżające odwiedzane miejsca, warsztaty 
zorganizowane we współpracy z Gminnym 
Centrum Kultury oraz przygotowany przez 
uczestników projektu spektakl „Teatr, gale-
ria czy opera - oto jest pytanie” podsumo-
wujący wyjazdy i zajęcia, które odbyły się 
w ramach projektu „Ale Kultura!”. Zdobyta 
wiedza i towarzyszące spotkaniom emocje 
z pewnością rozwinęły w naszych uczniach 
większe zainteresowanie śpiewem, tańcem, 
scenografią, grą aktorską… po prostu wy-
soką kulturą!

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Nowym Aleksandrowie

Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi 
Podlaskiej – Młodzi z Dobrzyniewa

Ale Kultura!
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Przedszkolaki z ZSP w Nowym Alek-
sandrowie brały udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Działaj z im- 
PETem!”, który miał na celu zwiększanie 
świadomości ekologicznej w zakresie se-
gregacji odpadów. Dzięki temu dzieci do-
wiedziały się, jak należy segregować odpa-
dy i dlaczego powinny to robić.  Tegoroczne 
hasło konkursu brzmiało „Przedszkolaki 
świat sprzątają, do żółtego wyrzucają”. 

Dzieci z trzech grup przedszkolnych 
wraz z wychowawcami podzielili się zada-
niami i wspólnie wykonali ogromną pracę 
przestrzenną. Jej zdjęcia zostały wysłane na 
konkurs, w którym zdobyliśmy III miejsce. 

Każde dziecko otrzymało dyplom, 
a nasza placówka nagrody w postaci gier, 

plansz edukacyjnych oraz zabawek. Wszy-
scy cieszymy się z tak dużego sukcesu. 

                                 Małgorzata Bielawska

Przedszkolaki działały z imPETem
OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE

5 i 6 kwietnia uczniowie klas VII 
i VIII uczestniczyli w warsztatach „Archi-
pelag Skarbów”. Płynąc przez wyspy, od-
krywając skarby dowiedzieli się, czym jest 

prawdziwa miłość i przyjaźń, jak ujarzmić 
drzemiące w nas tygrysy oraz gdzie szukać 
wsparcia. Brzmi dość tajemniczo, jednak 
zapewniamy, że było warto. Nauka zdro-
wego i mądrego stylu życia poprzez róż-
norodne metody pracy zaktywizowały na-
szych uczniów. Działaniami zostali objęci 
również rodzice i nauczyciele. 

„Szkoła dla Rodziców i Wycho-
wawców” to z kolei program profilaktyki 
uniwersalnej skierowanej do wszystkich 
rodziców, którzy pragną dowiedzieć się, 
jak umacniać więzi rodzinne, nauczyć się 
konstruktywnego dialogu i wyznaczania 
granic. 11 wspaniałych i niezwykle zaan-
gażowanych rodziców 27 kwietnia ukoń-
czyło 10-tygodniowe warsztaty pod okiem 
pedagoga szkolnego.  Zajęcia odbywały się  
raz w tygodniu i trwały 40 godzin dydak-
tycznych. 

Katarzyna Pawlukanis-Gryguć
Pedagog szkolny

Duża dawka profilaktyki w Nowym Aleksandrowie!
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11 czerwca Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Nowym Aleksandrowie zor-
ganizował festyn rodzinny, który licznie 
zgromadził społeczność całej gminy. Wy-
darzenie odbyło się na terenie kompleksu 
sportowego „Orlik”. Główny temat tego-
rocznego festynu: ALE lata 80-90! (mu-
zyczne show). Celem imprezy było zin-
tegrowanie rodziców, dzieci, nauczycieli 
i lokalnej społeczności, a także propago-
wanie bezpiecznego spędzania wolnego 
czasu na świeżym powietrzu.

W tym roku organizatorzy zapropo-
nowali uczestnikom urozmaicony pogram 
i wiele atrakcji, każdy mógł znaleźć coś 
interesującego dla siebie. Na scenie dzieci 
z poszczególnych klas prezentowały swo-
je umiejętności przy muzyce z lat 70-90. 
Podczas zabawy odbyły się konkursy ro-
dzinne, klasowe oraz indywidualne, np. 
„Najlepsze przebranie z lat 70-90”, „Naj-
lepsza aranżacja piosenki”, „Wyjątkowy 
smakołyk dzikiego kapitalizmu”. Pojawiły 
się konkurencje kulinarne, sportowe, arty-
styczne. Odbył się mecz piłki nożnej po-
między rodzicami i dziećmi. Poszczególne 

Festyn w rytmach lat 80. i 90.
OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE

klasy przygotowały także stoiska kulinar-
ne, gdzie czekało mnóstwo przysmaków. 
Zwycięzcy poszczególnych konkursów 
otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Nie zabrakło kącika plastycznego, ką-
cika malowania twarzy, grilla z kiełbaska-
mi, budki z lodami, a także „kocowiska” 
dla chwili relaksu. Błysk w oczach dzieci 
wywołał wjazd radiowozu policji oraz 
wozów strażackich. Prezentacja pojazdów 
wzbudziła duże zainteresowanie. Nie mo-
gło zabraknąć dmuchanych zjeżdżalni, 
które dostarczyły mnóstwo radości.

Ewelina Buchowicz
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29 kwietnia w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Fastach odbyła się in-
auguracja Ogólnopolskiego Dnia Nowych 
Technologii w Edukacji 2022 z  udziałem  
m.in.: sekretarza stanu w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskie-
go, pełnomocnika MEiN ds. Transformacji 
Cyfrowej Justyny Orłowskiej i podlaskiej 
kurator oświaty Beaty Pietruszki.

Gospodarze i goście opowiedzie-
li o formule Dnia Nowych Technologii 
w Edukacji, którego celem jest popularyza-
cja technologii informacyjno-komunika-
cyjnych w pracy dydaktycznej. Następnie 
rozpoczęła się część artystyczna, w której 
wystąpili: zespół teatralny klasy IV z przed-
stawieniem „Ananasy z czwartej klasy” ze 
szczyptą szkolnego humoru, uczniowie 
klasy V z pokazem tańców latynoamery-
kańskich, przygotowani przez E. Grygoruk 
oraz para turniejowa tańca towarzyskiego 
Martyna Dziedzia i Mateusz Małaszewski 

ze Szkoły Podstawowej nr 43 z Białegosto-
ku. Oprawę uroczystości przygotowały: 
wicedyrektor E. Sochańska, A. Polak-Kar-
powicz, A. Sawicka i E. Sadowska.

Po części artystycznej odbył się po-
kaz najnowszego sprzętu w ramach no-
wych technologii w edukacji (drukarki 3D, 
ekrany multimedialne dotykowe, roboty 
edukacyjne, kamery audiokonferencyjne,  
aparaty cyfrowe z funkcją  nagrywana fil-
mów edukacyjnych). Goście odwiedzili 
najmłodszą grupę przedszkolną 3-latków 
„Biedronki” na zajęciach z programowania, 
które prowadziła M. Burzyńska. Następnie 
udali się do kl. VI na zajęcia matematyki 
prowadzone przez M.  Stolik-Nasiłowską, 
podczas których wykorzystywano ekrany 
multimedialne oraz zamienniki tablic, np. 
folie. W dalszej części goście uczestniczy-
li w zajęciach z programowania w ramach 
informatyki w klasie IV, które poprowadził 
P. Wysztygiel.                              Ewa Sochańska

Oświata, kultura, wychowanie

Fasty zainaugurowały Ogólnopolski  Dzień 
Nowych Technologii w Edukacji
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Dzień Dziecka
6 czerwca, z okazji Dnia Dziecka dy-

rekcja szkoły wraz z nauczycielami przygo-
towała uczniom wyjście do Parku Rozryw-
ki FastPark w Fastach.  Tam na najmłodsze 
dzieci czekały: karuzele, basen z piłkami, 
dmuchańce, plac z klockami, szachy wiel-
kości naszych przedszkolaczków, kręgle 
giganty i strefa naukowa. Były też kiełbaski 
pieczone przy ognisku i darmowe lody dla 
każdego. 

Uczniowie klas starszych sprawdzali 
się w części parku linowego, gdzie w ka-
skach i zabezpieczeniach z instruktorami 
mogli przełamać swój lęk wysokości i po-
czuć adrenalinę. Zaś w strefie naukowej od-
krywali prawa fizyki w bardzo atrakcyjnej 
formie: widzieli, jak zmieniają się kształty 
ciała, mogli sprawdzić swą sprawność rzu-
cania do celu. Były również automaty naj-
bardziej oblegane prze dzieci starsze. 

 Dzieci przedszkolne grup: Biedronki, 
Żabki, Motylki i Pszczółki z okazji Dnia 
Dziecka wyjechały na wycieczkę do Doro-
żek, gdzie znajduje się Park Rozrywki Mo-
rza, Lądy i Oceany. Dzień dzieci spędziły 
na dmuchańcach, kulach wodnych, stre-
fach ryb, zwierząt lądowych oraz zwierząt 
zamieszkujących na biegunie północnym.  
Dodatkową atrakcję stanowiły kiełbaski 
pieczone na ognisku. 

Dziękujemy Radzie Rodziców za po-
moc w przygotowaniu wspaniałego Dnia 
Dziecka oraz nauczycielom za opiekę i po-
moc przy organizacji wydarzenia.

Zwiedzamy Polskę
6 maja odbyła się wycieczka klas II–

III do Warszawy w ramach przedsięwzięcia 
Ministra Edukacji „Poznaj Polskę”. Dzieci 
zwiedzały Muzeum Pałacu Króla Jana III 

w Wilanowie oraz wzięły  udział w warsz-
tatach: „Na sarmackim dworze”. 

Podczas zajęć uczniowie mieli okazję 
zobaczyć dekoracje pałacu, w których mo-
gli odszukać odbicie ziemiańskich upodo-
bań króla oraz poznać zasady dawnej ety-
kiety przy stole. Przez chwilę poczuli się 
niczym szlachcic z epoki, przymierzając 
i poznając elementy staropolskiego stroju 
— żupanu, kontusza, pasa kontuszowego, 
kołpaka.

Następnie odbył się  spacer z przewod-
nikiem po Starówce i oglądanie znajdują-
cych się tam atrakcji turystycznych, takich 
jak: Zamek Królewski, kolumna Zygmunta 
III Wazy, pomnik Małego Powstańca, mury 
miejskie i Barbakan, Rynek Starego Miasta, 
pomnik Syrenki. Dzieci udały się z wizytą 
do Centrum Nauki Kopernik, gdzie pozna-
wały świat poprzez eksperymentowanie. 
Duża ilość interaktywnych eksponatów 
umożliwiała im samodzielne dokonywanie 
odkryć, inspirowała do stawiania nowych 
pytań i poszukiwania odpowiedzi. 

7 czerwca odbyła się zaś wycieczka 
klas V–VIII do Łodzi. Młodzież pod opie-
ką Artura Grycza, Anny Sawickiej i Moniki 
Stolik-Nasiłowskiej brała udział w warszta-
tach w Muzeum Włókiennictwa, zwiedzi-
ła ulicę Piotrkowską oraz w Europejskim 
Centrum Nauki i Techniki obejrzała film  
w kinie sferycznym.

Kwestowaliśmy 
W dniach 27-29 maja odbył się finał 

„Pól Nadziei”. Podczas akcji prowadzona 
była zbiórka pieniędzy na dom wytchnie-
niowy. Wolontariusze z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Fastach zbierali pienią-
dze w Auchan przy ul. Produkcyjnej.

Ewa Sochańska

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE

Co jeszcze w szkole w Fastach?
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Wiosną szkoła w Dobrzyniewie 
uczestniczyła w szeregu zawodów spor-
towych na szczeblu powiatowym, jak 
i wojewódzkim. Trójbój i czwórbój lek-
koatletyczny to zawody, gdzie uczniowie 
rywalizują na stadionie lekkoatletycznym 
w dyscyplinach takich jak skoki, biegi, 
rzuty. Nasza reprezentacja chłopców z klas 
4–6 zdobyła brązowy medal w Mistrzo-
stwach Powiatu Białostockiego.

Za nami również wspaniały start na 
Mistrzostwach Województwa Podlaskiego 
w Biegach Przełajowych LZS, gdzie naj-
lepiej zaprezentowała się uczennica klasy 
trzeciej Natalia Adamska, która, co warto 
zaznaczyć, w biegu z klasą czwartą zajęła 
III miejsce.

Na początku czerwca czekał na nas 
długo wyczekiwany Finał Wojewódzki tur-
nieju piłki nożnej „Z podwórka na stadion 
o puchar Tymbarku”. Chłopcy grali bardzo 

dobre zawody, wygrywając w swojej grupie 
dwa z trzech meczów, jednak nie wystar-
czyło to, aby awansować do półfinałów, 
gdzie zameldowała się drużyna później-
szych finalistów z Suwałk. 

Rok szkolny zakończyliśmy udzia-
łem w Powiatowej Olimpiadzie Lekko-
atletycznej w Białymstoku. Do rywalizacji 
wystawiliśmy blisko 30 uczniów w konku-
rencjach takich jak skok w dal, bieg na 60 
i 100 m, rzut piłką lekarską, pchnięcie kulą, 
bieg na 600 m dziewcząt i 1000 m chłop-
ców. Najlepiej zaprezentowali się i zajęli 
miejsca na podium: Aleksander Ignatow-
ski – II w biegu na 1000 m, Oskar Siew-
ko – II w biegu na 60 m, Szymon Jóźwicki 
– I  w rzucie piłką lekarską, Jakub Szafran 
– II w rzucie piłką lekarską. W klasyfikacji 
szkół zajęliśmy na tych zawodach 4. miej-
sce na 18 startujących.

Marek Jamiołkowski

Sukcesy sportowe uczniów
OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE
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20 maja szkołę w Dobrzyniewie Du-
żym odwiedziła Krystyna Bezubik, która 
jest pisarką, blogerką, doktorem literatu-
roznawstwa. Spotkała się klasą szóstą oraz 
zaiteresowanymi uczniami z klas ósmych. 
Opowiadała o pisaniu książek, inspiracjach 
i zainteresowaniach. Odpowiadała na licz-
ne pytania uczniów dotyczące literatury. 

Podczas zajęć uczestnicy spróbowa-
li własnych sił pisarskich, tworząc nową 
wersję baśni o Kopciuszku. Z zamkniętymi 
oczami wyobrażali sobie, że są książką. 

Na przelomie maja i czerwca  
uczniowie dołączyli zaś do akcji 
„Rozczytane Podlaskie”. Biblioteka szkolna 
proponowała im fragmenty książek 
autorów związanych z Podlasiem, takich 
jak: Grzegorz Kasdepke, Tomasz Samojlik, 
Agnieszka Suchowierska, Zofia Olek-
Redlarska, Elżbieta Janikowska i Kuba 

Spotkania z książką 

Sosnowski. Uczniowie wysłuchali tekstów 
w interpretacjach  wicedyrektor Katarzyny 
Adamskiej, pedagog Anny Sawickiej, 
logopedy Izabeli Iwanowicz i nauczycielki 
matematyki Anny Grzegorczyk.

Ewa Rzemieniecka

W kwietniu i maju klasy IV szkoły w Dobrzyniewie Dużym wyjeżdżały na wyieczki do Białegostoku oraz 
do Warszawy.

OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE
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Pierwszego dnia wiosny przedszkola-
ki z Dobrzyniewa Dużego ze śpiewem na 
ustach odprowadziły i pożegnały Pannę 
Marzanę, która wyruszyła w podróż do 
krainy zimna. Okazjami do świętowania 
były też Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn. 
Mali mężczyźni przygotowali korony 
i upominki małym kobietkom. Sala Smer-
fów zamieniła się w salon urody i SPA. 

Dzieci z grupy Wiewiórek były w Mu-
zeum Historii Medycyny i Farmacji, zaś  
dzieci ze starszych grup wyjeżdżały do 
Białostockiego  Teatru Lalek  na spektakle 
„Czerwony Kapturek” i „Misiaczek” oraz 
do kina  Helios na film „Igrzyska zwierza-
ków”. Wiele radości sprawiła dzieciom wy-
cieczka do OSP w Dobrzyniewie Dużym. 

Przedszkolaki miały możliwość zobaczyć, 
co skrywa wóz strażacki, samodzielnie 
„gasiły pożar”, widziały włączone działko 
wodne, weszły  do kabiny wozu strażackie-
go oraz usłyszały dźwięk syreny. Na zakoń-
czenie  zwiedziły remizę strażacką. 

Jednak najwięcej atrakcji było zapew-
nionych w szczególnym dniu dla naszych 
podopiecznych – Dniu Dziecka. Każda 
grupa spędzała go inaczej. Najstarsze dzie-
ci pojechały na pokaz światowych iluzjoni-
stów, część dzieci bawiła się w Fabryce Mi-
sia, a pozostałe odwiedziły naszą lokalną 
Pizzerię „Biesiadowo”, gdzie brały udział 
w interesujących warsztatach kulinarnych, 
oglądały jak powstaje pizza oraz rozko-
szowały się jej smakiem. Dzieci otrzymały 
drobne podarunki oraz lody.

W ostatnim czasie w naszym przed-
szkolu obchodziliśmy jakże ważny Dzień 
Rodziny. Z tej okazji zostali zaproszeni ro-
dzice, a dzieci mogły zaprezentować długo 
przygotowywaną część artystyczną na sce-
nie. Dla niektórych był to pierwszy występ 
przed tak liczną publicznością. Po wystę-
pach był czas na integrację i poczęstunek.  

Izabela Siemionek-Czajkowska

W przedszkolu w Dobrzyniewie
OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE
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31 maja w ZSP w Dobrzyniewie 
Dużym odbyły się obchody Dnia Matki. 
Uczniowie szkoły uczcili ten szczególny 
dzień wierszem, tańcem i piosenką w kon-
cercie zatytuowanym „Tobie mamo”. Przed 
rodzicami wystąpiły utalentowanie dzieci 
z klas IV-VII. Na specjalne zaproszenie, 
jedną z piosenek, zaśpiewała absolwentka 
naszej szkoły, Monika Iwanow. 

Koncert cieszył się dużym zaintereso-
waniem wśród rodzicow, bowiem oprócz 
mam, na widowni pojawili również tatu-
siowie, a nawet całe rodziny. Gości powi-
tała dyrektor szkoły Ewa Rzemieniecka, 
która przypomniała o jakże ważnej roli 
rodziców w życiu naszych dzieci. Nad 
przygotowaniami i przebiegiem występu 
czuwały Beata Petelska i Emilia Walenciej.

Emilia Walenciej

Wyśpiewali „Tobie mamo”
OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE

Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach 
wzięła udział w  projekcie  konkursowym 
„Złote Szkoły NBP”, który jest realizo-
wany co roku i ma na celu rozwijanie 
kompetencji ekonomicznych u  młodego 
pokolenia.  W marcu szkoła podjęła się 
realizacji zadań przewidzianych w  tym 
konkursie. Całą akcją kierowała wybrana 
szkolna Drużyna Ambasadorów Edukacji 
Ekonomicznej, składająca się z uczniów 
i nauczycieli. W ciągu kilku dni przepro-
wadzono  Debatę, Warsztaty Uczniowskie 
i Lekcję Ekonomii, dla wszystkich uczniów 
klas IV-VIII. Jury konkursu doceniły kre-
atywność i zaangażowanie przy realizacji 
zadań. Szkoła w Pogorzałkach uzyskała 
wyróżnienie w kategorii: „Lekcja z ekono-
mią”, za które otrzymała nagrodę pieniężną 
w wysokości 4000 złotych, stosowny Cer-
tyfikat i statuetkę Złotej Szkoły NBP.

Anna Mikuć 

Złota Szkoła NBP
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Oświata, kultura, wychowanie

W kwietniu uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Pogorzałkach, po raz drugi w tym 
roku szkolnym, wyjechali na wycieczki do-
finansowane w ramach programu MEiN 
„Poznaj Polskę”. Uczniowie klas młodszych 
udali się na  jednodniową wycieczkę do 
Warszawy. Odwiedzili Muzeum Ewolucji 
w Pałacu Kultury i Nauki. Dzieci zobaczy-
ły tam autentyczne, bardzo dobrze zacho-
wane szkielety dinozaurów, skamieniałe 
jaja oraz  szczątki prymitywnych ssaków, 
najstarszą żabę odnalezioną w  Krakowie 
oraz  stado płazoryb sprzed kilkuset mi-
lionów lat. Następnie zwiedzali Zamek 
Królewski, który zrobił ogromne wraże-
nie na dzieciach. Jego wielkość, przepych, 
mnogość detali architektonicznych… Na 
koniec zwiedzili Pałac w Wilanowie i jego 
ogrody. 

Starsze klasy wyjechały na trzy dni 
nad morze. Pierwszego dnia zwiedzanie 

rozpoczęli od Pomnika Obrońców Wy-
brzeża – Westerplatte. Następnie udali się 
na  Główne Miasto, zobaczyli m.in. Fon-
tannę Neptuna, Bazylikę Mariacką, a  pa-
miątki kupili oczywiście na Długim Targu. 
Następnego dnia była moc atrakcji, bo od-
wiedzili aż cztery miejsca.  Byli na  dwóch 
statkach-muzeach w  Gdańsku zobaczy-
li „Sołdek”, a w  Gdyni „Dar Pomorza”. 
Oprócz tego, świetnie bawili się w  Cen-
trum Nauki Experyment w  Gdyni. Na 
koniec dnia podziwiali bursztyny w  Mu-
zeum Inkluzji w  Bursztynie, które mieści 
się w  Gdańsku.  Ostatni dzień, to pobyt 
w  Zamku w  Malborku, który był kiedyś 
siedzibą zakonu krzyżackiego.

Uczniowie wrócili z wycieczek z apa-
ratami pełnymi zdjęć, a w głowach pozo-
stanie im wiele pięknych wspomnień. 

Anna Mikuć 

Wycieczki z dofinansowaniem MEiN
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Tak jak co roku obchodziliśmy Dzień 
Dziecka. Wydarzenie zaplanowane na bo-
isku przy pracowni edukacji kulturalnej 
w Gniłej, ze względu na pogodę, zostało 
zorganizowane w budynku świetlicy. Tam 
różne zabawy i animacje dla dzieci popro-
wadziła animatorka ze Studia Działań Kre-
atywnych Gwiazda. Podczas animacji dzie-
ci mogły spróbować swoich sił w sztukach 
akrobatycznych, wyścigu w workach, czy 
też współdziałania w operowaniu dźwi-
giem w celu zbudowania wieży. Podczas 

gier, zabaw i konkursów dzieci miały moż-
liwość wygrania atrakcyjnych nagród. Mali 
uczestnicy bardzo chętnie korzystali ze sta-
nowiska, przy którym malowano twarze,  
a także mogły zmienić fryzurę, dodając so-
bie kolorowe warkoczyki.

Serdecznie dziękujemy sołtys Beacie 
Lenczewskiej i Kołu Gospodyń Wiejskich 
z Gniłej za życzliwość i pomoc w organiza-
cji wydarzenia oraz zapewnieniu uczestni-
kom wydarzenia przepysznych słodkości.

Wanda Dzienis

Święto wszystkich dzieci
OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE
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12 maja w Wiejskim Domu Kultury 
w Pogorzałkach zostało zorganizowane 
wielopokoleniowe spotkanie, dedykowa-
ne przede wszystkim seniorom, którzy 
stanowili trzon Zespołu Folklorystyczne-
go „Narwianie”. Na początku „Narwia-
nie” zaprezentowali spektakl „Len” w reż. 
A. Karasiewicza. Publiczność w większości  
stanowili byli członkowie zespołu (ponad 
30 osób). Przybyły również lokalne koła 
gospodyń wiejskich, starsi i młodsi miesz-
kańcy gminy i okolic, w tym dyrektorzy za-
przyjaźnionych domów kultury: Katarzy-
na Nowicka z Goniądza, Dariusz Gwiazda 
z Monieckiego Ośrodka Kultury, Konrad 
Szczebiot z Knyszyńskiego Ośrodka Kul-
tury, Katarzyna Kłoczko-Arent z Departa-
mentu Kultury i Dziedzictwa Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podlaskiego. 
Po spektaklu, w nawiązaniu do realizowa-
nego w roku bieżącym projektu „Królew-
na pól – historia obrzędem pisana”, roz-
mawialiśmy o obrzędzie obchodzenia pól 
z królewną. Najstarsi mieszkańcy dzielili 

się opowieściami zasłyszanymi od swoich 
rodziców i dziadków. Pojawił się temat 
roślin, kwiatów, z których owa królewna 
mogła mieć upleciony wianek. Następnie 
obejrzeliśmy pokaz kilkudziesięciu zdjęć 
z lat 1870-1960, użyczonych przez Marcina 
Halickiego z Raczkowskich Archiwaliów, 
podzielonych na grupy:     
- dzieciństwo (fotografie szkolne, wakacyj-
ne, rodzinne);
- czas pracy (sianokosy, żniwa, kursy szy-
cia, gotowania);
- czas świętowania (wesela, potańcówki, 
spotkania towarzyskie);
- mieszkańcy (przedstawiciele lokalnej 
społeczności).

Pokaz zdjęć był punktem wyjścia do 
rozmowy o dawnym ubiorze codziennym 
i odświętnym. Mieszkańcy włączali się do 
rozmowy, komentując oglądane fotogra-
fie. Spotkanie zakończyło się integracją —  
wspólnym śpiewaniem i tańcami. 

W spotkaniu wzięło udział 70 osób. 
Julita Charytoniuk

Powróćmy jak za dawnych lat
OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE





Gmina
Dobrzyniewo Duże

Gminne Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

Msza święta
Korowód dożynkowy
Rozstrzygnięcie konkursów:
Wieńce dożynkowe i „Mój ogród w Europie”

DOŻYNKOWO

ZF NARWIANIE
Teatr „ŁAWECZKA”
Pokaz judo UKS „OKAMI”
LZS Korona Dobrzyniewo Duże

DOBRZYNIEWO RZĄDZI!

Zespoł FREE DANCE
Prezentacja szkół
Pokaz talentów GCK
Drewniane zabawki Pana Henryka
Spotkanie z pisarką Celiną Zubrycką

GCK I PRZYJACIELE

Padlaski Wianok
FORTI
DREAM TEAM – radiowe hity

BAW SIĘ I TAŃCZ

Wodne atrakcje  
Strefa malucha 
Strzelnica ASG

MIASTECZKO ZABAW

DOŻYNKI
2022

Moc
pyszności

od Kół Gospodyń
Wiejskich

21 sierpnia / Gniła

stand-up

Krzysztof
Szubzda

Bezpłatna
strefa
zabaw

12:30 - 22:30



DOŻYNKI
21 sierpnia 2022 / GniłaGmina

Dobrzyniewo Duże
Gminne Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

Bezpłatny dojazd specjalną linią 409

Borsukówka   | 13:28 14:58 16:28
Pogorzałki / Kolonia  | 13:30 15:00 16:30
Pogorzałki / Klub   | 13:32 15:02 16:32
Pogorzałki / Kościół  | 13:33 15:03 16:33
Gniła / Kolonia   | 13:35 15:05 16:35
Gniła III    | 13:36 15:06 16:36
Gniła II    | 13:37 15:07 16:37
Gniła I    | 13:38 15:08 16:38
Dobrzyniewo Duże / Szkolna | | 15:10 16:40
Dobrzyniewo Duże / Sklep  | | 15:12 16:42
Dobrzyniewo Duże / GCK  | | 15:13 16:43
Dobrzyniewo Duże / Lipowa | | 15:14 16:44
Dobrzyniewo Duże / Urząd Gminy | | 15:16 16:46
Krynice / Wieś   | 13:51 15:21 16:51
Szaciły    | 13:54 15:24 16:54
Kulikówka   | 13:56 15:26 16:56
Szaciły    | 13:58 15:28 16:58
Obrubniki   | 14:00 15:30 17:00
Obrubniki / Kolonia  | 14:03 15:33 17:03
Ponikła    | 14:05 15:35 17:05
Ponikła III   | 14:06 15:36 17:06
Ponikła / Kolonia   | 14:07 15:37 17:07
Letniki    | 14:10 15:40 17:10
Podleńce   | 14:12 15:42 17:12
Nowe Aleksandrowo / Szkoła | 14:13 15:43 17:13
Fasty / Dobrzyniewska  12:53 | | |
Dobrzyniewo Fabryczne  12:55 14:15 15:45 17:15
Dobrzyniewo Fabr. / Królewska 12:56 14:16 15:46 17:16
Ogrodniki II   12:57 14:17 15:47 17:17
Ogrodniki   12:58 14:18 15:48 17:18
Dobrzyniewo Kościelne  13:00 14:20 15:50 17:20
Dobrzyniewo Duże / Kościelna 13:02 14:22 15:52 17:22
Dobrzyniewo Duże / Urząd Gminy 13:03 14:23 15:53 17:23
Dobrzyniewo Duże / Lipowa 13:04 14:24 15:54 17:24
Dobrzyniewo Duże / GCK  13:05 14:25 15:55 17:25
Dobrzyniewo Duże / Sklep  13:06 14:26 15:56 17:26
Dobrzyniewo Duże / Szkolna 13:08 14:28 15:58 17:28
Gniła I    13:10 14:30 16:00 17:30
Gniła II    13:11 14:31 16:01 17:31
Gniła III    | 14:32 16:02 17:32
Gniła / Kolonia   | 14:33 16:03 17:33
Pogorzałki / Kościół  | 14:35 16:05 17:35
Pogorzałki / Klub   | 14:36 16:06 17:36
Pogorzałki / Kolonia  | 14:38 16:08 17:38
Borsukówka   | 14:40 16:10 17:40

Borsukówka 19:00 20:30 22:00
Pogorzałki / Kolonia  19:02 20:32 22:02
Pogorzałki / Klub   19:04 20:34 22:04
Pogorzałki / Kościół  19:05 20:35 22:05
Gniła / Kolonia   19:07 20:37 22:07
Gniła III    19:08 20:38 22:08
Gniła II    19:09 20:39 22:09
Gniła I    19:10 20:40 22:10
Dobrzyniewo Duże / Szkolna 19:12 20:42 22:12
Dobrzyniewo Duże / Sklep  19:14 20:44 22:14
Dobrzyniewo Duże / GCK  19:15 20:45 22:15
Dobrzyniewo Duże / Lipowa 19:16 20:46 22:16
Dobrzyniewo Duże / Urząd Gminy 19:18 20:48 22:18
Dobrzyniewo Duże / Kościelna 19:19 20:49 22:19
Dobrzyniewo Kościelne  19:21 20:51 22:21
Ogrodniki   19:23 20:53 22:23
Ogrodniki II   19:24 20:54 22:24
Dobrzyniewo Fabr. / Królewska 19:25 20:55 22:25
Nowe Aleksandrowo / Szkoła 19:25 20:55 22:25
Podleńce   19:27 20:57 22:27
Letniki    19:29 20:59 22:29
Ponikła / Kolonia   19:31 21:01 22:31
Ponikła III   19:32 21:02 22:32
Ponikła    19:33 21:03 22:33
Obrubniki / Kolonia  19:35 21:05 22:35
Obrubniki   19:37 21:07 22:37
Szaciły    19:39 21:09 22:39
Kulikówka   19:41 21:11 22:41
Szaciły    19:43 21:13 |
Krynice / Wieś   19:48 21:18 |
Dobrzyniewo Duże / Urząd Gminy 19:53 21:23 |
Dobrzyniewo Duże / Lipowa 19:54 21:24 |
Dobrzyniewo Duże / GCK  19:55 21:25 |
Dobrzyniewo Duże / Sklep  19:56 21:26 |
Dobrzyniewo Duże / Szkolna 19:58 21:28 |
Gniła I    20:00 21:30 |
Gniła II    20:01 21:31 |
Gniła III    20:02 21:32 |
Gniła / Kolonia   20:03 21:33 |
Pogorzałki / Kościół  20:05 21:35 |
Pogorzałki / Klub   20:06 21:36 |
Pogorzałki / Kolonia  20:08 21:38 |
Borsukówka   20:10 21:40 |
Fasty / Dobrzyniewska  | | 23:02

Dożynkowozy będą realizowane dzięki uprzejmości sponsora – firmy WSCHÓD EXPRESS

KURSY DOWOZOWE KURSY odWOZOWE

DOŻYNKI

DOŻYNKI

DOŻYNKI

DOŻYNKI
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Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
oraz Komisja Spraw Społecznych
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

zapraszają do udziału w konkursie

KONKURS SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW
GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

Zgłoszenia należy dokonać do 15 lipca 2022 r.
osobiście lub wysyłając kartę zgłoszenia

na adres e-mail w.koch@gckdobrzyniewo.pl

Szczegóły pod numerem telefonu 501 324 937

Aby zgłosić ogród do udziału w konkursie
należy wypełnić „Kartę zgłoszenia”

dostępną na stronie www.gckdobrzyniewo.pl
oraz www.dobrzyniewo.pl
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Zapisanie dziecka na półkolonie to 
właściwie ostatni etap. Wcześniej, Drogi 
Rodzicu, będziesz musiał wybrać właściwą 
ofertę. Ale przede wszystkim musisz 
namówić swoje dziecko, żeby chciało być 
uczestnikiem półkolonii i chętnie w nich 
uczestniczyło. Wcale nie żartuję. Wiem, 
co piszę, bo sama jestem mamą i zapewne 
było mi łatwiej, bo pierwszy wyjazd 
mojego syna był do Rabki i to były kolonie, 
które sama organizowałam. Dokładnie 
znałam ośrodek, wychowawców, program 
i mogłam mu o wszystkim opowiedzieć.

 Od wielu lat organizuję wyjazdy 
dzieci i chciałabym Ci pomóc, udzielić 
kilku rad:

rada nr 1 – nie rób tajemnicy z półkolonii,
rada nr 2 – zadbaj o towarzystwo dla 
Twojego dziecka,
rada nr 3 – poznaj organizatora półkolonii,
rada nr 4 – wybierz dobrą ofertę,
rada nr 5 – dopilnuj formalności,
rada nr 6 – poznaj lokalizację półkolonii.

Pełny artykuł „Jak zapisać dziecko 
na półkolonie? Poradnik (nie tylko) dla 
początkujących” można przeczytać na 
www.wagant.eu.

Biuro Turystyczne „Wagant” z Fast jest  
organizatorem kolonii letnich w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Fastach. 

Joanna Lebiedzińska

Jak zapisać dziecko na półkolonie?
działamy, nie narzekamy
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Stajnia Treningowa & Centrum Szko-
lenia Jeździeckiego „Chraboły” oraz Podla-
ska Fundacja Jeździecka pracują na wielu 
płaszczyznach zajmując się szeroko poję-
tym szkoleniem jeździeckim, umożliwiają 
szkolenie pod kątem sportowym a także 
zajmują się upowszechnianiem i promo-
cją sportu jeździeckiego w naszym regio-
nie a tym samym promocą wsi Chraboły 
i gminy Dobrzyniewo Duże. 

Ostatnie miesiące przynoszą wiele 
zmian w dniu codziennym, co nie pozo-
staje bez znaczenia w działaniu firm czy 
organizacji. Sytuacja motywuje do więk-
szej adaptacji, do zachowania sporej ela-
styczności względem potrzeb rynku. Nasz 
obiekt działa nieustannie, umożliwiając za-
pewnienie utrzymania sprawności fizycz-
nej, skorzystania z rekreacji ruchowej dzie-
ciom, młodzieży i dorosłym a także daje 
namiastkę rywalizacji sportowej. Dzięki 
zaangażowaniu nietuzinkowych osób, sta-
ramy się wspierać dzieci w trudniejszej 

sytuacji materialnej, aby mogły korzystać 
z usług naszej stajni. 

Sezon startowy nasi podopiecz-
ni rozpoczęli wyjazdowymi zawodami 
w skokach przez przeszkody w KJ Żar-
nowo, młodzież i konie zaprezentowały 
bardzo dobrą formę, parkury pojechane 
zostały w równym tempie, i dobrym stylu 
dzięki czemu część z naszych zawodników 
wyjechała do dekoracji. Planujemy udział 
naszych zawodników w siedmiu, czyli we 
wszystkich oficjalnych imprezach organi-
zowanych w naszym województwie w tym 
sezonie.

W sezonie wakacyjnym nasza stajnia 
będzie otwarta na przyjęcie nowych adep-
tów jeździectwa, rozważamy możliwość 
zorganizowania półkolonii dla osób już 
jeżdżących.

Rok 2022 wyznaczył nowe priorytety 
i nowe formy pozyskiwania środków na 
organizację imprez sportowych, a także 
na działalność klubu. Centrum Szkolenia 

Plany na lato Stajni Chraboły
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Jeździeckiego „Chraboły” w tym sezonie 
planuje rozegrać 3 imprezy jeździeckie, na 
których realizację udało się pozyskać już 
część sponsorów. Klub jest w trakcie starań 
o dofinansowanie m.in. od władz gminy 
Dobrzyniewo Duże.
Zaplanowane imprezy:
26.06.2022 odbędą się „Otwarte Towarzy-
skie Zawody w Skokach przez Przeszkody” 
– zawody dofinansowano z budżetu Powia-
tu Białostockiego.
16-17.07.2022 Otwarte Regionalne i To-
warzyskie Zawody w Skokach przez Prze-
szkody – zawody zostaną dofinansowane 
m.in. przez Województwo Podlaskie.
10-11.09.2022 Mistrzostwa Województwa 
Podlaskiego w Ujeżdżeniu – dofinansowa-
no m.in. z budżetu Województwa Podla-
skiego, natomiast odbywające się równo-
legle Otwarte Regionalne i Towarzyskie 
Zawody w Ujeżdżeniu dofinansowano  
m.in. przez przedstawiciela regionalnego 
Urszulę Kalinowską Standox & Challenger.

Zawody organizowane przez CSJ 
„Chraboły” w sezonie 2022 r. zostały objęte 

patronatem medialnym przez Polskie Ra-
dio Białystok i Telewizję TVP3 Białystok.

Otwarte Regionalne i Towarzyskie 
Zawody w Skokach przez Przeszkody 
a także Mistrzostwa Województwa Podla-
skiego w Ujeżdżeniu zostały objęte  Hono-
rowym Patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Podlaskiego.

Z tego miejsca chcielibyśmy serdecz-
nie podziękować władzom urzędów za 
wsparcie i chęć współpracy, wszystkim 
sponsorom za chęć wsparcia działalności 
KJ „Chraboły”, za promocję jeździectwa 
w niełatwym czasie, a także, a może przede 
wszystkim, za ułatwienie dostępu do upra-
wiania jeździectwa.

Zachęcamy do uprawiania jeździec-
twa i wszystkich chętnych zapraszamy do 
kibicowania pod czas imprez organizo-
wanych na terenie naszego klubu. Więcej 
informacji na Fb Stajni Treningowej oraz 
pod nr. tel. 606879441.

Agnieszka Szafran

działamy, nie narzekamy
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Wiosna w LZS Korona Dobrzyniewo 
Duże idzie pełna parą. Wszystkie drużyny, 
a mamy ich pięć — od seniorów po skrza-
ty — trenują i grają w pocie czoła i godnie 
reprezentują nasz klub i gminę w rozgryw-
kach piłkarskich na terenie województwa 
podlaskiego. Wiosną nasze drużyny roze-
grały łącznie 32 mecze i turnieje ligowe. 
Do tego wiele turniejów i meczów towa-
rzyskich. Blisko połowa z nich została zor-
ganizowana na Stadionie Gminnym w Do-
brzyniewie Dużym.

Nasz klub przy wsparciu Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych 6 czerwca zorganizował Dzień 
Dziecka z LZS Korona Dobrzyniewo 
Duże. Ponad trzy godziny wspaniałej za-
bawy na świeżym powietrzu. Dmuchańce, 
festiwal gier, maty celności, mecz rodzice 
kontra trenerzy i wspaniały poczęstunek 
przygotowany przez rodziców naszych 
zawodników — to wszystko działo się na 

Co w Koronie?
działamy, nie narzekamy

Drużyna młodzików po meczu z Wigrami

Drużyna seniorów podczas rozgrzewki przed 
meczem ligowym z GKS 1984 Rutki

naszym stadionie z okazji święta naszych 
dzieciaków. W imieniu klubu dziękujemy 
Gminie Dobrzyniewo Duże za wsparcie, 
bez którego nasz klub nie mógłby stabilnie 
funkcjonować.

Marek Jamiołkowski 
Przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrzyniewie Dużym
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A TO CIEKAWE!

Czerwiec to miesiąc róż

Te rody mieszkają tu od zawsze!
Czy wiecie, że Łosiowie, Sokólscy 

i Chilukowie w Dobrzyniewie Dużym 
mieszkają prawdopodobnie od czasów za-
łożenia wsi przez Łukasza Korzenieckiego 
(Dobrzyniewskiego)? 

Joanna Żarniewska

„Różą zakwita róża i nikt inny”. 
/Wisława Szymborska/
Od  wieków rola tego kwiatu wykra-

cza poza bycie zieloną ozdobą. Ze  wzglę-
du na  swoją urodę, róża stała się obecna 
w wielu dziedzinach życia. Można ją zna-
leźć nie tylko w ogrodach, ale też w kosme-

tologii, farmacji, kulinariach, jak również 
sztuce, religii, architekturze, kulturze oraz 
literaturze. 

„Róże pachną zawodowo”
 /Stanisław Jerzy Lec/
Róża w  starożytności była kwiatem 

bogini Wenus/Afrodyty. Od czasów antycz-
nych kojarzona jest z pięknem i miłością. 
Później została wpleciona także w tradycję 
chrześcijańską i zyskała kolejne znaczenia. 
Artyści zaczęli ukazywać ją w  kontekście 
życia, śmierci, zmartwychwstania, prze-
baczenia, męczeństwa oraz  przemijania. 
Wszystko przez ostre kolce, które występu-
ją tuż obok wyjątkowego kwiatu.

„Szczegółowo analizując płatki. 
nikt jeszcze nie pojął piękna róży” 
/Anthony de Mello/
Róża to nie tylko romantyczny znak, 

ale  również symbol bogactwa, przepychu 
i piękna. Prócz tego — ze względu na swą 
urodę — doskonałości. Poza tym: oznaka 
kobiecości. Dla większości to  jednak kró-
lowa serc! Najbardziej znany roślinny sym-
bol miłości. Znak uczucia. 

W Gospodarstwie Ogrodniczym 
Henryka Katruka w Dobrzyniewie Du-
żym odbyły się zajęcia grupy warsztatowej 
malarstwa i rysunku. Uczestnicy warszta-
tów tworzyli portrety róż. Organizatorem 
warsztatów było GCK.

Joanna Żarniewska
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Fot. Stanisław Jagłowski

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.

*
Przypominamy również o trwającym konkursie fotograficznym „Zakochaj się w swojej gminie!”. Czekamy w nim na 
zdjęcia pokazujące gminę Dobrzyniewo Duże, jej ludzi, budynki, drzewa, kwiaty, zwierzęta...
Najciekawsze zdjęcia trafią do kalendarza gminnego na 2023 rok. Autorzy tych fotografii otrzymają 
nagrody. Swoje prace (każdy może zgłosić maksymalnie trzy, w formacie jpg) należy nadsyłać na adres  
glos@dobrzyniewo.pl do 15 października 2022 roku. 


