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INFORMACJE

Szanowni Mieszkańcy!
Przekazujemy kolejny numer półrocznika Dobre Wieści, z najświeższymi informacjami z gminy i jej jednostek organizacyjnych.
Zachęcam Państwa, abyśmy wspólnie tworzyli kronikę życia
gminy Dobre poprzez uczestnictwo w licznych imprezach organizowanych na jej terenie.
Przed nami radosny czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
roku 2017. Korzystając z okazji, życzę wszystkim Państwu dużo
zdrowia, szczęścia, spokoju, pogody ducha, wszelkich Łask i Błogosławieństwa Bożego, a także wielu sukcesów w życiu osobistym
i wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem,
Tadeusz Gałązka – wójt gminy Dobre

Skład Rady Gminy Dobre kadencji 2014-2018
Wojciech Bogucki (Gęsianka, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlęcka)
Adam Chojecki (Sołectwo Dobre I z ulicami: Szkolna, J. Kilińskiego od nr. 1 do 5, W. Witosa, Rynek, T. Kościuszki)
Ryszard Kur (Kąty Borucza, Wólka Kokosia)
Krzysztof Laskowski (Sołectwo Dobre III z ulicami: J. Dobrzynieckiego, J. Kilińskiego od nr 6, Prosta, Sportowa, Armii Krajowej, Słoneczna)
Zbigniew Olko (Sołectwo Dobre III z ulicami: H. Sienkiewicza, M. Kopernika, S. Moniuszki, W. Reymonta, A. Mickiewicza)
Stanisław Paderewski – wiceprzewodniczący (Brzozowica, Głęboczyca, Rynia)
Stanisław Pawiński (Antonia, Kobylanka, Rąbierz Kolonia, Rudno, Walentów)
Michał Poławski (Poręby Nowe, Poręby Stare)
Piotr Sadurski (Sołectwo Dobre I z ulicami: gen. J. Skrzyneckiego, Polna, Głowackiego, gen. W. Sikorskiego, Zdrojówki)
Roman Sajnóg (Sołectwo Dobre II z ulicami: J. Poniatowskiego, K. Laszczki, Przemysłowa, Targowa)
Waldemar Szymański – przewodniczący (Czarnogłów, Duchów, Pokrzywnik, Wólka Czarnogłowska)
Hanna Wadas (Adamów, Mlęcin)
Dorota Wielechowska (Grabniak, Rudzienko)
Sławomir Wierzba (Czarnocin, Drop, Jaczewek, Joanin, Modecin, Radoszyna, Ruda Pniewnik, Wólka Kobylańska)
Krzysztof Zaperty (Makówiec Mały, Makówiec Duży, Marcelin, Nowa Wieś, Sąchocin, Sołki, Świdrów)
Sprostowanie
W pierwszym numerze półrocznika umieściliśmy skład Rady Gminy Dobre kadencji 2014-2018. Wśród wymienionych radnych zabrakło radnego
Krzysztofa Laskowskiego za co bardzo przepraszamy. Z tego powodu powyżej publikujemy poprawny skład rady.
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INWESTYCJE
Tekst i fot.: Marcin Sitnicki

Tekst i fot.: Marcin Sitnicki

W Rąbierzy Kolonii przebudowano drogę gminną na dz. nr 257/1.
W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku ok. 820 mb i zjazdy oraz utwardzono pobocza. Wartość zadania to
251 619,72 zł.

Gmina Dobre wspólnie ze starostwem powiatowym przebudowała
chodnik na ul. Konstantego Laszczki w Dobrem. W ramach zadania
wykonano ok. 470 mb chodnika wraz ze zjazdami do posesji. Następnym etapem było wykonanie nakładki bitumicznej na całym odcinku
ul. Laszczki. Dzięki tej inwestycji Dobre zyskało na wizerunku.

Tekst Marcin Sitnicki, fot. arch. UG
Tekst i fot.: Marcin Sitnicki

W sierpniu przebudowano drogę gminną nr 220329W na działkach
nr 148/1 i 149 w Walentowie oraz nr 393 w Brzozowicy. W ramach zadania wykonano ok. 1,5 km drogi asfaltowej, utwardzono pobocza, wybudowano 2 perony autobusowe i oznakowano drogę. Wartość zadania
to 468 506,68 zł, z czego 50%, czyli 234.253 zł pochodziło ze środków budżetu państwa w ramach dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 9 września
2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi z przecięciem wstęgi z udziałem wicewojewody mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego.

Wykonano zatokę parkingową oraz chodnik przy cmentarzu
w Dobrem. Koszt to 30 474,98 zł. Inwestycja ta w znacznym stopniu
zwiększy ilość miejsc parkingowych. Poprawi bezpieczeństwo osób
uczęszczających na cmentarz parafialny oraz zapewni estetyczny
wjazd do centrum Dobrego.

Tekst i fot.: Marcin Sitnicki
Gmina Dobre złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrem wraz z budową kanalizacji
sanitarnej. Wniosek został oceniony pozytywnie i zakwalifikował się
do dofinansowania. Obecnie trwają prace związane z rozbudową istniejącej oczyszczalni. Inwestycja spowoduje zwiększenie przepustowości oczyszczalni, a co za tym idzie podłączanie kolejnych odbiorców usług.

Tekst: Marcin Sitnicki
Gmina zakupiła sprzęt komunalny (kosiarkę i zamiatarkę
traktorową). Dzięki nim łatwiej o utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Dobre. Posiadanie własnego sprzętu pozwala zaoszczędzić środki, które trzeba by było wydać na skorzystanie
z usług zewnętrznych.
Tekst: Aneta Ciszewska
Mając na uwadze zapewnianie mieszkańcom dostępu do wody
pitnej, sukcesywnie rozbudowywana jest istniejąca sieć wodociągowa na terenie gminy. Aktualnie trwają prace w Czarnocinie i Czarnogłowiu.
Nr 1 (2) 2017
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Tekst: Marcin Sitnicki

Tekst i fot.: Renata Miąskiewicz

Gmina Dobre uzyskała również dofinansowanie na głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w Dobrem wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. W ramach tego zadania wykonane
zostanie docieplenie stropu, stropodachu i dachu, ścian zewnętrznych
budynku, wymiana stolarki oknowej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji
fotowoltaicznej. Zadanie ma na celu zmniejszenie obciążenia budżetu
gminy poprzez spadek kosztów eksploatacyjnych budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Inwestycja polepszy jakość infrastruktury edukacyjnej oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gminy.

Latem ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rakówiec urządzono plac zabaw dla dzieci. Zamontowano 2 huśtawki, karuzelę,
wieżę oraz ważkę na sprężynie. Łączny koszt prac wyniósł 7 200,00
zł. Miejsce to bardzo szybko stało się ulubionym wszystkich dzieci.
Również na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem wygospodarowano teren, na którym urządzono plac zabaw dla przedszkolaków.

Tekst i fot.: Renata Miąskiewicz
Przy drodze wojewódzkiej 637 w Porębach Nowych i Dobrem
przy ul. Skrzyneckiego wyznaczono nowe przystanki dla komunikacji autobusowej. Zgodę na ich lokalizację gmina otrzymała od zarządcy drogi, tj. wojewody mazowieckiego. Służą one mieszkańcom Porąb Nowych, Porąb Starych, Wólki Kokosiej, Grabniaku oraz Dobrego,
szczególnie tym mieszkającym przy ulicy Zdrojówki.

Tekst i fot.: Marcin Sitnicki
Tekst i fot.: Renata Miąskiewicz

W Porębach Nowych wykonano renowację stawu. W ramach
prac oczyszczono i pogłębiono zbiornik, wycięto liczne chaszcze i zarośla oraz uporządkowano teren. Wiosną planowana jest budowa molo
i dalsze zagospodarowanie placu przy stawie. Wieś bardzo zyskała na
wizerunku. Miejsce przyciąga wielu mieszkańców i przyjezdnych.
Znajduje się w sąsiedztwie świetlicy i placu zabaw. Inwestycja przyczyniła się do poprawy walorów estetycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych miejscowości.

Nowe wiaty wykonane przez pracowników gospodarczych urzędu
gminy montowane są w miejscowościach, w których mieszkańcy zgłaszają potrzebę. W tym roku zamontowano łącznie 12 sztuk w: Ryni, Czarnocinie, Kobylance, Wólce Kobylańskiej, Jaczewku, Wólce Kokosiej,
Antoninie, Rabierzy Kolonii, Rudnie, Grabniaku i Radoszynie.
Rada Gminy Dobre dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje w formie uchwał wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych. Podczas ostatnich sesji podjęto uchwały w sprawie
nowych lokalizacji w Rudzienku i Rakówcu. W pobliżu proponowanych lokalizacji mieszkają rodziny z dziećmi w wieku szkolnym oraz
osoby starsze, które korzystają z komunikacji autobusowej. Względy
bezpieczeństwa przemawiają za tym, aby droga z domu do przystanku była możliwie najkrótsza, a zarazem bezpieczna. Uchwały zostały
przekazane do Rady Powiatu Mińskiego z prośbą o podjęcie stosownych uchwał.
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Tekst i fot.: Marcin Sitnicki

Tekst i fot.: Marcin Sitnicki

Latem na terenie gminy pracownicy gospodarczy UG Dobre wraz
z mieszkańcami poszczególnych miejscowości wykonali łącznie ok.
4,4 km stabilizacji cementowych na drogach gminnych. Mieszkańcy
chętnie włączyli się do prac w czynie społecznym. Nowe drogi powstały w Mlęcinie, Adamowie, Dropiu, Rakówcu, Wólce Mlęckiej,
Gęsiance, Głęboczycy, Rudzie Pniewnik. Inwestycje znacznie podniosły komfort jazdy i poprawiły jakość dróg.

W okresie letnim w centrum
Dobrego wybudowano nowoczesną, samoobsługową toaletę publiczną. Jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Teren wokół został utwardzony.
Wartość inwestycji to 62 132,91zł
Tekst i fot.: Marcin Sitnicki
Przy nowo wybudowanej drodze w Rąbierzy Kolonii zamontowano bariery ochronne na wysokości sadzawki. Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi.

Tekst i fot.: Jolanta Jastrzębska
W sierpniu 2016 r. wyremontowano jedną ścianę budynku
szkoły podstawowej w Mlęcinie
od strony zachodniej. Położono elewację w kolorze zielonym.
Koszt remontu to 4 500 zł.

1 września 2016 r. Przedszkole Samorządowe w Dobrem rozpoczęło swą działalność w nowej siedzibie – w budynku szkoły podstawowej.

Przedszkole po nowemu
Oprac.: Marta Orzechowska i Magdalena Mirosz, fot. z arch. szkoły

U

tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej możliwe było dzięki zaangażowaniu wójta. Do przedszkola na rok szkolny 2016/2017
przyjęto 44 dzieci: sześcioro 3-latków, dwadzieścioro 4-latków i osiemnaścioro 5-latków. Dzieci utworzyły dwie grupy przedszkolne. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w godzinach 700-1800 według potrzeb rodziców. Od
września 2017 roku planowane jest utworzenie trzeciej grupy dla kolejnej
osiemnastki dzieci.
W przedszkolu o bezpieczeństwo i edukację maluchów dbają wykwalifikowani nauczyciele: mgr Bożena Stosio, mgr Magdalena Mirosz i mgr Marta Orzechowska. Praca z dziećmi wymaga wiele zaangażowania i uwagi, dlatego w codziennej pracy pomagają im Barbara Koseska i Renata Zaperta. Ponieważ praca
nauczycielek przedszkola jest równocześnie ich pasją, kreują one warunki sprzyjające rozbudzaniu ciekawości świata i rozwijaniu zainteresowań dzieci poprzez
różnego rodzaju aktywności, np. zabawy muzyczno-ruchowe, eksperymenty
i zabawy badawcze, zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy naśladowcze itp.
W celu umożliwienia podopiecznym wszechstronnego rozwoju, oprócz
zajęć realizowanych w oparciu o podstawę programową wychowania przed-
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szkolnego, organizowane są zajęcia z języka angielskiego, rytmiki i religii.
Niezwykle ważnym elementem wychowania najmłodszych mieszkańców
gminy Dobre jest poznawanie świata kultury i sztuki dzięki teatrzykom i koncertom odbywającym się w przedszkolu oraz współtworzenie imprez okolicznościowych takich jak: Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy
i Festyn Rodzinny. Potrzebę aktywności fizycznej zaspakajają przedszkolaki
w trakcie zabaw na świeżym powietrzu, na usytuowanym obok szkoły placu
zabaw. Smaczne posiłki dla przedszkolaków serwowane są na miejscu, przez
zawsze uśmiechnięte panie ze stołówki szkolnej.
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UROCZYSTOŚCI
Dożynki są świętem polskiej wsi i wszystkich rolników. To tradycja, która na stałe wpisała się w pejzaż wydarzeń kulturalnych każdej
gminy. W tym roku w gminie Dobre święto to obchodzono 21 sierpnia.

Wieńce wdzięczności
Tekst: Iwona Księżopolska
Fot.: Przemysław Piątkowski, arch. UG

U

roczysty korowód dożynkowy z bochnem chleba
przemaszerował na dziękczynną Mszę Świętą, którą celebrował ksiądz proboszcz dr Grzegorz Chojnicki. Następnie
korowód przemaszerował na teren targowicy, gdzie odbyła się
dalsza część uroczystości dożynkowych.
Starostowie dożynek Krystyna Rek i Andrzej Pytkowski
przekazali gospodarzom – wójtowi Tadeuszowi Gałązce i księ-
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dzu Grzegorzowi Chojnickiemu
tradycyjne bochny chleba z życzeniami „aby dzielili nimi sprawiedliwie”. Po podzieleniu się
chlebem ze wszystkimi uczestnikami wójt wraz ze swym zastępcą Piotrem Chmielewskim
przywitali przybyłych gości.
Przemawiając, wójt dziękował
rolnikom za trud, jaki wykonują, by chleba nigdy nikomu nie
zabrakło. Następnie głos zabrali
zaproszeni goście: poseł na Sejm
RP Teresa Wargocka, poseł na
Sejm RP Daniel Milewski oraz
marszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, dziękując rolnikom za ca-

łoroczną pacę i za zapewnienie
narodowi polskiemu bezpieczeństwa żywnościowego.
Podczas dożynek rolnicy
i przedsiębiorcy zostali odznaczeni odznaką honorową „Za
zasługi dla rolnictwa”. Odznaki przyznał Minister Rolnictwa
i Rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel
w uznaniu zasług dla dotychczasowej działalności rolniczej,
osiągniętych wyników produkcyjnych, działalności społecznej
i kulturalnej w zakresie krzewienia folkloru na wsi. Odznaczenia
otrzymali: Zofia Kaczmarczyk,
Stanisław Kosim, Krzysztof
Kaim, Zbigniew Krajewski oraz
Sławomir Pytkowski.
W dalszej części uroczystości rozstrzygnięto konkurs na
najpiękniejszą zagrodę wiejską.
Wójt Tadeusz Gałązka wspólnie ze swym zastępcą Piotrem
Chmielewskim, przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem
Szymańskim i sekretarz gminy
Iwoną Księżopolską wręczyli nagrody, pogratulowali nagrodzonym i podziękowali za wysiłek
wkładany w estetykę gminy.
Nagrody otrzymali: Katarzyna Dobosz z Głęboczycy za
I miejsce, Dorota Mirosz z Do-
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brego za II miejsce oraz Wiesława i Roman Sadowscy z Kobylanki za III miejsce. Przyznano
także dwa wyróżnienia, które powędrowały do Zenobii Pisarczyk
(Poręby Nowe) oraz Henrykowi
Chmielińskiemu (Rudno).
Nie zabrakło również konkursu na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy. Komisja w składzie:
Janina Ewa Orzełowska, Teresa Wargocka, wójt gminy Jakubów Hanna Wocial, wice starosta powiatu mińskiego Krzysztof
Płochocki oraz reżyser Yves Gaulois – spośród wystawionych
wieńcy wybrała trzy najpiękniejsze. Ponadto do zabawy włączono publiczność, która w trakcie
uroczystości mogła oddać głos
na swojego faworyta. Ostatecznie pierwsze miejsce – według
jurorów i publiczności – zajęli
mieszkańcy ul. Skrzyneckiego,
drugie – Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Dobrem,
zaś trzecie – sołectwo Makówiec
Mały. Przyznano również jedno
wyróżnienie, które powędrowało
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem. Nagrodę ufundowała Janina Ewa Orzełowska
oraz Krzysztof Płochocki. Pozostali uczestnicy otrzymali naNr 1 (2) 2017

UROCZYSTOŚCI
Dziękujemy sponsorom za wsparcie
finansowe uroczystości:
• LGD Ziemi Mińskiej
• WIENERBERGER Zakład produkcyjny
• PIEKARNIA CUKIERNIA Gromulska
• PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ w Mińsku Mazowieckim S.A.
• SIEĆ SKLEPÓW TOPAZ EXPRES Barbara
Owczarska
• Super Market MAJA Mariusz Cieślak
• EUROSŁAW Sławomir i Łukasz Wiechowski
• PIAS-KAN Mirosław Sawiak
• SIME POLSKA
• TRANSPORT Seweryn Zalewski

grody pocieszenia. Na upominki mogli liczyć także uczestnicy
głosowania. W drodze losowania
szczęśliwcami okazali się: Iwona
Pytkowska, Edyta Karczewska
i Zygmunt Wocial.
Po nagrodach przyszedł czas
na część artystyczną. Wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
czterogłosowy chór parafialny imienia Św. Mikołaja Biskupa oraz panie z zespołu TĘCZA
z Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Dobrem. Na scenie pojawił się także zespół Rajan i Dejw, a także zespół Artystyczny Sceny Juno z Lublina,
który, pomimo strug deszczu,
rozbawił i zachęcił do wspólnego śpiewania wszystkich uczestników zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Gwiazdą
wieczoru okazał się natomiast
zespół Akcent, który przyciągnął ponad 4000 publiczność.
Ta do późnych godzin wieczornych bawiła się jeszcze z zespołem Reawen.
Wójt gminy Dobre składa
wszystkim serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pracę
wykonaną na rzecz uroczystości.
W szczególności dziękuje współorganizatorom: ks. dr. Grzegorzowi Chojnickiemu, pracownikom GOK, pracownikom gminy,
GOPS w Dobrem, pracownikom
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Szkół Podstawowych
w Mlęcinie i Dropiu, orkiestrze
strażackiej z Dobrego, wszystkim
jednostkom OSP z terenu gminy
oraz komisariatowi policji w Stanisławowie.
Nr 1 (2) 2017

• Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
• ROBSON piekarnia cukiernia
• PROJEKTOR Włodzimierz Kamiński
• Fantazja
• Waldemar Szymański
• Agencja Ubezpieczeniowa PZU Małgorzata Płochocka
• Firmont
• Stacja Kontroli Pojazdów przy SKR
w Dobrem
• ELMAT Krzysztof Żak
• Mechanika Pojazdowa Mirosław Cyran
• SKŁAD OPAŁU, SKŁAD ZŁOMU JARNET
Zbigniew Czapski
• DOMET Market Budowlany
• KOSTEX Rafał Czerepiński
• ZUTH Stanisław Czerepiński
• Sklep Mięsny Paweł Kozłowski
• Sklep Spożywczy Lila Gromulska
• DUET Sp. z o.o.
• ARTMIX PLUS Okna Drzwi PCV i Alu
Krzysztof Laskowski
• Jadwiga Sokulska
• OSP Rudzienko
• ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY
BAGIŃSCY
• BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO,
AUTO-GAZ Tadeusz Polkowski
• Sklep z art. Sanitarnymi i metalowymi
Grażyna Zawadzka
• SKŁAD OPAŁOWY Hanna i Wojciech
Sadoch
• Jolanta i Jan Czerniawscy
• LECH TRAVEL Autokarowy Przewóz
Osób Leszek Goźliński
• Apteka Halina Kurman Gąsiorowska
• Doradztwo techniczne i usługi projektowe Wincenty Bartnicki
• SALON FRYZJERSKI Anna Żelazowska
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UROCZYSTOŚCI
3 listopada 2016 roku w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie miał miejsce wernisaż wystawy „Konstanty Laszczka”.
Wystawa jest zwieńczeniem obchodów Roku Konstantego Laszczki w krakowskiej ASP w 60. rocznicę śmierci artysty.

Laszczka doceniony
Tekst: Anetta Bodecka

Fot.: Przemysław Piątkowski

N

a tę wspaniałą uroczystość do Krakowa przyjechali przedstawiciele gminy Dobre: zastępca wójta Piotr
Chmielewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Mariola Chojecka i nauczyciel języka
polskiego w Szkole Podstawowej w Dobrem – Anetta Bodecka. Towarzyszył im Przemysław
Piątkowski – wydawca i autor
fotografii do albumu o Konstantym Laszczce, powstałego
z inicjatywy OSP w Dobrem.
To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla mieszkańców gminy
Dobre uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Delegację powitał Michał Pilikowski – historyk, redaktor Wiadomości ASP.
W jego towarzystwie goście udali się na Cmentarz Rakowicki,
gdzie złożyli wiązankę na grobie artysty. Pan Michał okazał
się wspaniałym przewodnikiem.
Aby poczuć klimat artystycznej
drogi rzeźbiarza z Mazowsza, zaprowadził delegację do pracowni
artysty, oprowadził po budynku
Akademii Sztuk Pięknych. Dzięki
uprzejmości prorektora ds. nauki
i spraw zagranicznych dra hab.
Bogdana Achimescu przedstawi-
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ciele z Dobrego zajrzeli do sal akademii niedostępnych dla zwiedzających.
Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał rektor krakowskiej
ASP – prof. Stanisław Tabisz
w obecności prorektora dra hab.
Bogdana Achimescu, dziekana
dra hab. Ewy Janus oraz prorektora ds. studenckich – dra hab.
Jana Tutaja. Kuratorem wystawy
jest Małgorzata Sokołowska, kustosz Muzeum ASP.
W imieniu rodziny artysty
głos zabrały wnuczki: Teresa Janota oraz Alina Laszczka-Strzyżewska. Natomiast zastępca wójta
gminy Dobre Piotr Chmielewski
podziękował organizatorom wystawy za zaproszenie na tak ważną uroczystość. Wyraził gotowość
współpracy gminy i Społecznego
Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem z władzami ASP
i z Muzeum ASP w popularyzowaniu dorobku artystycznego
Konstantego Laszczki. Przekazał
organizatorom książki i albumy
o gminie Dobre. Wręczył także
pamiątkowe monety z wizerunkiem Konstantego Laszczki wybijane w muzealnej mennicy Społecznego Muzeum w Dobrem.
Zastępca wójta podziękował mgr
Paulinie Krupie i wolontariuszom
za renowację dwóch pejzaży ze
zbiorów muzeum w Dobrem. Za-

stępca wójta zaprosił wszystkich
obecnych, w tym rodzinę artysty,
do gminy Dobre i odwiedzenia
Społecznego Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem. Muzeum,
chluba gminy, szczyci się imponującymi zbiorami artysty.
Rzeźby, ceramika, studia malarskie i pamiątki osobiste Konstantego Laszczki prezentowane
na wystawie zostały wypożyczone
z Muzeum Narodowego w Krakowie, ze zbiorów prywatnych
oraz ze Społecznego Muzeum
Konstantego Laszczki w Dobrem.
Wystawa prezentowana będzie do
13 stycznia 2017 roku.
21 listopada 2016 r. w auli
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie odbyła się konferencja
„Konstanty Laszczka – twórca
i pedagog”, na której obecny był
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dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Konstantego Laszczki w Dobrem
– Wojciech Rastawicki. W swoim wystąpieniu opowiedział, jak
postać Laszczki oddziałuje na
społeczność lokalną gminy Dobre i jaką rolę spełnia w procesie kształtowania postaw wśród
uczniów dobrzańskiej szkoły.
Ważnym punktem konferencji była projekcja filmu pt.
„Laszczka” w reżyserii Krzysztofa Wierzbiańskiego, wnuka Artysty, który zaszczycił swą obecnością to wielkie wydarzenie. Film
jest historią długiego i bogatego
w wydarzenia życia Konstantego Laszczki, wiejskiego chłopca,
który dzięki talentowi i uporczywej pracy zyskał status najwybitniejszego polskiego rzeźbiarza
przełomu XIX i XX wieku.

Nr 1 (2) 2017

UROCZYSTOŚCI
11 listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Uczyńmy więc ten dzień prawdziwą i głęboką
refleksją nad historią i współczesnością naszej Ojczyzny.

Nasza Niepodległość
Tekst: Mariola Chojecka
Fot.: Anna Cyran

U

roczyste obchody 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęto Mszą Świętą. Po niej pod
pomnikiem Marszalka Józefa
Piłsudskiego złożono wiązanki i kwiaty. Następnie orkiestra
dęta poprowadziła zebranych
na salę widowiskową w OSP
Dobrem na akademię przygotowaną przez uczniów szkoły
podstawowej w Dobrem, chór
parafialny, strażacką orkiestrę
dętą i dzieci z koła wokalnego
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i krasomówczego działającego
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem.
Uroczystość na pewno przyczyniła się do utrwalenia wielu pieśni patriotycznych, które
w dziejach naszego kraju były
symbolem siły, wiary w zwycięstwo i dowodem na to, że wspólnota to bardzo ważne hasło
w dziejach każdego narodu.
Uczestnictwem w uroczystości po
raz kolejny udowadniamy, że tkwi
w nas duch przeszłości i przodków, którzy walczyli o ojczyznę
i umierali z nadzieją na to, że kolejne pokolenia Polaków urodzą
się w wolnym kraju.
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UROCZYSTOŚCI
Dzień seniora w dobrzańskim Kole Emerytów Rencistów i Inwalidów obchodzony jest co roku, ale w tym roku uroczystości były wyjątkowe. Wszystko za sprawą jubileusz 25-lecia koła.

Osrebrzeni seniorzy
Tekst: Zofia Kaczmarczyk

Fot. z archiwum KERiI w Dobrem

N

a tą wspaniałą uroczystość
przybyli liczni goście,
m.in. przewodniczący Związku
Rejonowego Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów z Mińska Stefan Karwowski, zastępca wójta Piotr
Chmielewski, sekretarz gminy Dobre Iwona Księżopolska,
księża naszej parafii, dyrektor
GOK, dyrektor Ośrodka Zdrowia, prezes TPZD, dyrektor
Osiedlowego Klubu Spółdzielni Mieszkaniowej Warszawa
Jelonki. Nie zawiodły też koleżanki z zaprzyjaźnionych kół.
Po uroczystym powitaniu gości
zaczął się program artystyczny
przygotowany przez dzieci z koła
wokalnego i teatralnego działającego przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Dobrem.

Nie zabrakło przemówień,
dyplomów, życzeń na kolejne
jubileusze jak również podziękowań i statuetek wyróżniających współpracę i dobre stosunki
z kołem, które bardzo aktywnie
bierze udział w gminnych uroczystościach patriotycznych, ludowych i okolicznościowych.
Dobrzańskie koło uczestniczy w konkursach: „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, „Najpiękniejsza palma wielkanocna”,
„Międzynarodowy Turniej smaków” w Liwie i wiele innych.
Od bieżącego roku bierze udział
w programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020 realizowanym
w ramach projektu „Jesień życia
o barwach lata z kulturą w tle”.
Po oficjalnej części wszystkich zaproszono do wspólnego świętowania ze śpiewem na
ustach i tańcem na parkiecie.

Gmina z dotacją
Tekst: Renata Miąskiewicz

G

mina Dobre otrzymała dotację z WFOSIGW w Warszawie na demontaż, odbiór, transport i utylizację
azbestu w wysokości 33.746,92 zł (77% kosztów całego
zadania). To pozwoliło usunąć około 122,82 Mg azbestu
z terenu gminy.

Dobre
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Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu
w Gminie Dobre dofinansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.746,92 zł
www.wfosigw.pl
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UROCZYSTOŚCI
Większość gmin na Mazowszu ma swoje regionalne święto, ma je także nasza gmina. Zorganizowany po raz drugi Dzień Truskawki to
impreza plenerowa, która odbyła się 12 czerwca na targowisku gminnym.

Słodkie święto
Oprac.: Piotr Chmielewski

I

mpreza ma w zamyśle integrować, łączyć mieszkańców,
a także gości z poza gminy, którzy licznie przybyli na uroczystość. Oficjalnego otwarcia dokonał wójt Tadeusz Gałązka, który
przywitał wszystkich uczestników. W swoim przemówieniu
przedstawił cenne informacje
dotyczące spożycia i uprawy truskawek. Zebrani dowiedzieli się
m.in., że truskawki posiadają
bardzo wysoką wartość odżywczą – pod względem zawartości
żelaza i fosforu zajmują pierwsze
miejsce wśród owoców jadalnych,
a pod względem zawartości witaminy C przewyższają nawet cytryny, ustępując miejsca jedynie
czarnej porzeczce. Ponadto, truskawka należy do grupy najcenniejszych roślin sadowniczych,
jakie uprawiane są w Polsce. Jest
ona gatunkiem stosunkowo łatwym w uprawie, dobrze rośnie
i plonuje na glebach lekkich, które przeważają w naszej gminie.
Na uczestników święta cze-

kały liczne stoiska handlowe i gastronomiczne. Nie zabrakło oczywiście lokalnej grochówki, którą
przygotowali wyborni kucharze
z OSP w Porębach Nowych. Powodzeniem cieszyło się rękodzieło ludowe, zajęcia animacyjne dla dzieci, konkursy związane
z truskawką i wesołe miasteczko.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły seniorki z zespołu
Tęcza, a także zespół RECORD,
DIAMENT oraz duet MAGDY
i DAMIANA BEREDÓW.
Od godziny 13 do późnych
godzin wieczornych uczestnikom serwowano dużą dawkę
wybornej muzyki. Wszyscy ci,
którzy zjawili się na targowisku
gminnym w Dobrem z pewnością nie żałowali. Dzień Truskawki jest ciekawą formą spędzenia niedzieli, ale także
zachętą dla lokalnych rolników
do uprawy tych owoców. Organizatorzy święta serdecznie zapraszają wszystkich miłośników
dobrej zabawy do uczestnictwa
w następnym Dniu Truskawki
w czerwcu 2017 r.

Wspólnie przybliżmy historię
Tekst: Mariola Chojecka

G

mina Dobre poszczycić
się może wyjątkową historią. Najlepiej przybliżają je
nie tylko zapisy w dokumentach i podręcznikach, ale też
stare fotografie – obrazujące
życie codzienne i świąteczne, obyczaje, prace naszych
przodków, edukację i działalność społeczno-kulturalNr 1 (2) 2017

ną. Gminna Biblioteka Publiczna
w Dobrem pragnie zgromadzić
tę fotograficzną dokumentację w wystawę, która obecnym
i przyszłym pokoleniom pozwoli poznać dzieje ich Małej Ojczyzny. W związku z tą inicjatywą
biblioteka zwraca się z prośbą
do wszystkich mieszkańców
o pomoc w zbiórce unikatowych
zdjęć. Wspólnie uratujmy naszą
historię od zapomnienia.

Przystanek autobusowy na rynku w Dobrem.
Fot. z arch. GBP w Dobrem
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7 sierpnia minęły dokładnie 72 lata od tragicznych wydarzeń w Gęsiance. Tego dnia Niemcy dokonali mordu na miejscowej ludności,
pozbawiając życia aż 38 osób. Mieszkańcy co roku zbierają się pod symbolicznym pomnikiem, by oddać hołd poległym.

Rocznica w Gęsiance

Oprac.: Katarzyna Rek, fot.: Anna Cyran

B

ył 5 sierpnia 1944 roku.
W pewnej chwili ktoś oddał
strzał do przejeżdżającego nieopodal konwoju z Niemcami.
Na odwet ze strony okupanta nie
trzeba było długo czekać. Niemcy zakroili poszukiwania na
dużą skalę, przeszukując najbliższy teren. Natknęli się wówczas
na częściowo zgruzowany dom,
w którego piwnicach ukrywało się łącznie 38 osób. Wysadzili piwnicę w powietrze, skazując
tym samym na śmierć kobiety,
mężczyzn i dzieci. W miejscu
tego tragicznego mordu w dwudziestą rocznicę odsłonięty został pomnik ku czci ofiar hitlerowskiej zbrodni.
W 72. rocznicę mordu przy
pomniku w Gęsiance zebrało się
wiele osób: mieszkańców, wczasowiczów, a także przedstawicieli
samorządów z Dobrego i Jakubowa z wójtami Tadeuszem Gałązką
oraz Hanną Wocial na czele. Nie
zabrakło przedstawicieli Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej
i Byłych Więźniów Politycznych,
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Sybiraków,
księży z parafii w Wiśniewie oraz
Dobrem, a także pracowników
dobrzańskiej gminy i nauczycieli mlęcińskiej szkoły. Uroczy-
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stość swoją obecnością uświetniły poczty sztandarowe OSP
z terenu gminy Dobre. Wszystkich powitały Jolanta Jastrzębska – dyrektor SP w Mlęcinie
oraz Mariola Chojecka – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
Część artystyczną przygotowali
uczniowie pod kierunkiem Małgorzaty Pisarczyk. Młodzi patrioci nie szczędzili wakacyjnego
czasu, aby godnie i z powagą oddać cześć tym, który zginęli. Modlitwę ekumeniczną w intencji
pomordowanych poprowadzili
księża parafii z Wiśniewa. Wiele
chwil zadumy dostarczyło składanie wieńców, zaś występ orkiestry dętej z Dobrego przysporzył
wielu wzruszeń. Piękną oprawę
artystyczną, będącą doskonałym
uzupełnieniem uroczystości, zapewniły panie z Koła Emerytów
i Rencistów.
Wszystkich zebranych w to
niedzielne popołudnie przywiodła w jedno miejsce historia, jej
poszanowanie oraz szacunek do
ludzi, którzy zamierzchłych czasów tę historię tworzyli i zapłacili
za to najwyższą cenę.
Historia łączy wszystkich,
którzy mają świadomość, że – jak
pisał Cyceron – to,,świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości”.
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WYDARZENIA
Rajdy rowerowe to już niemal gminna tradycja. W tym roku mieszkańcy aż dwukrotnie mieli okazję wybrać się na wspólną przejażdżkę.

Rowerem po zdrowie
Tekst: Mariola Chojecka
Fot.: Anna Cyran

W

niedzielę 26 czerwca
z parkingu w centrum
Dobrego wystartował IV Rajd
Rowerowy. Jego organizatorami
byli wójt gminy Dobre i Gminny
Ośrodek Kultury. Licząca blisko
18 km trasa wiodła przez Wólkę
Kokosią – Poręby Nowe – Grabniak – Rudzienko – Rudno –
Dobre. Na jej pokonanie zdecydowało się aż 150 uczestników.
Gościliśmy rowerzystów z Warszawy, Mińska Mazowieckiego,
Mrozów i gminy Dobre.
Nad bezpieczeństwem rowerzystów czuwała policja i Ochotnicze Straże Pożarne z Dobrego, Rudzienka, Porąb Nowych
i Czarnogłowia. Opiekę medyczną sprawowała Jolanta Czerniawska. OSP Rudzienko zapewniło
miejsce na postój, gdzie można
było zjeść kiełbaskę z grilla i odpocząć. Nie zabrakło też pysznego ciasta drożdżowego z piekarni
Kingi Gromulskiej-Kosińskiej.
Po odpoczynku uczestnicy
wspólnie udali się w drogę powrotną do Dobrego.
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W niedzielę 11 września
w Dobrem odbył się natomiast
II Międzygminny Rajd Rowerowy. Zorganizowano go wspólnie
z sąsiednimi gminami – Jakubów
i Stanisławów. Uczestnicy każdej z gmin wyruszyli o 1400 swoimi wyznaczonymi trasami. Ta
z Dobrego wiodła przez: Dobre –
Rudzienko – Rakówiec – Wólka
Mlęcka – Gęsianka – Ludwinów,
i liczyła 13 km.
Z gminy Dobre wyruszyło ok.
200 uczestników. Wszyscy spotkali się przy OSP w Ludwinowie,
gdzie czekał poczęstunek – grochówka, kiełbasa z grilla, ciasto,
ciepłe i zimne napoje. Organizatorzy zapewnili różne atrakcje. Mieszkańcy poszczególnych
gmin mogli wykazać się umiejętnościami sportowymi podczas
konkurencji: przelewanie wody
z wiadra do butelki, przeciąganie
liny czy noszenie na barana. Dla
wszystkich uczestników konkursów czekały nagrody i upominki.
Nad bezpieczeństwem rowerzystów czuwali policjanci i strażacy z OSP Rudzienka i Dobrego.
Opiekę medyczna sprawowała Jolanta Czerniawska – NZOZ
Dobre Zdrowie.
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GOK

Nagrodzone solistki
Tekst i fot.: Bożena Bodecka

22

października w Michałowie odbył się III
Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna 2016”. W konkursie wzięło udział
jedenaście solistek z Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrem pod opieką instruktora zajęć wokalno
muzycznych Bożeny Bodeckiej. Pierwsze miejsce

w kategorii I-III wywalczyła Maria Wolska piosenką „Rytm i melodia”. W kategorii IV-VI wyróżnione zostały: Małgorzata Skuza, która zaśpiewała piosenkę „Ach to rodzeństwo” i Zuzanna Bodecka za
piosenkę „Chłopiec z gitarą”.
Gratulujemy wszystkim wykonawcom wspaniałych występów.

Cienie
światła
Tekst: Mariola Chojecka, fot.: Anna Cyran

P

owiatowy Konkurs Recytatorski im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej
„Gdzie jest światło, tam są cienie” w tym rok odbył się 3 listopada w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Dobrem. Do eliminacji gminnych przystąpiła
tylko Szkoła Podstawowa z Dropia. Do eliminacji powiatowych
zakwalifikowali się: Gabriela Zaperty i Filip Gadomski. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy,
a zwycięscy nagrody książkowe.

Serdeczne gratulacje i podziękowania dla Gabrysi Miąskiewicz, Małgorzaty Gałązki, Julii Piszcz oraz
Kacpra Bodeckiego, którzy reprezentowali gminę Dobre na konkursie krasomówczym.

Zmagania krasomówców
Tekst: Marta Bodecka, fot.: Anna Cyran

E

liminacje powiatowe do
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego PTTK
odbyły się w Mińsku Mazowieckim po raz dwudziesty,
tegoroczny konkurs objęła patronatem wiceminister Edukacji Narodowej Teresa Wargocka. Imprezę poprowadziła
Marta Bodecka – instruktor krajoznawstwa i krasomówstwa
PTTK. W jury znaleźli się przedstawiciele PTTK, lokalnej prasy,
nauczyciele oraz uczestnicy, bę-
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dący jednocześnie wieloletnimi
obserwatorami i miłośnikami
konkursu krasomówczego.
Reprezentanci gminy Dobre
przygotowali niezwykle ciekawe wystąpienia promujące okolicę. Gabrysia w swojej opowieści
pt. „Leśne śledztwo” opowiadała o herbie gminy Dobre, drugie
wystąpienie – „Harce w dobrzańskim muzeum” – dotyczyło twórczości Konstantego Laszczki. Julia
przybliżyła słuchaczom biografię
miejscowego artysty, Małgorzata
natomiast wygłosiła mowę w ryt-

mie szumiącej Osownicy. Duże
wrażenie na obecnych zrobił także Kacper Bodecki odpowiadający na pytanie: Dlaczego Dobre
to Dobre? Uczestników przygotowywała instruktor Gminnego
Ośrodka Kultury Marta Bodecka.
Poziom zmagań był niezwykle
wyrównany we wszystkich kategoriach. Cieszymy się, że Gabrysia
zajęła I miejsce w kategorii szkół
podstawowych, Kacper w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Gabrysia i Kacper reprezentowali cały powiat miński na eli-
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minacjach wojewódzkich, gdzie
również zajęli wysokie miejsca.
Gabrysia utrzymała pierwszą
pozycję, Kacper zaś uplasował
się na miejscu drugim, zaraz za
reprezentantem z Żyrardowa.
Tym samym podróż naszych
krasomówców miała swój ciąg
dalszy. Kacper reprezentował
województwo mazowieckie na
Finale Ogólnopolskim w Golubiu Dobrzyniu, a Gabrysia w Legnicy. I tak o naszym Dobrem
usłyszała cała Polska... od Śląska, po Pomorze.
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GOK
Wakacje to czas, na który czekają wszystkie dzieci. Kojarzą się one ze słonecznymi dniami, odpoczynkiem, a niektórym także z siedzeniem całymi dniami przed komputerem. Niestety, to coraz częstsza aktywność naszych najmłodszych. Dlatego właśnie w gminie
Dobre zorganizowano zajęcia, aby od początku wakacji aktywizować najmłodszych.

Aktywne wakacje
Tekst: Marta Bodecka, fot.: Anna Cyran

W

arsztaty to okazja do spotkania i pobawienia się z rówieśnikami, ale także do nauczenia się czegoś nowego, w ciekawej
formie. Atrakcje przygotowali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dobrem. Uczestnicy zajęć – dzieci od lat
siedmiu – miały okazję uczestniczyć w wyjeździe do kina, w warsztatach odbywających się na zamku w Liwie, w zajęciach rękodzielniczych, a nawet w szalonym pidżamowym party. Warto podkreślić, że
zajęcia organizowane przez GOK co roku cieszą się ogromną popularnością. Nic dziwnego, wystarczyło spojrzeć na dzieciaki, które codziennie wychodziły z zajęć z uśmiechem na twarzach.

Teatralne przeżycia
Tekst: Mariola Chojecka, fot.: Anna Cyran

W

yjazdy do teatru organizowane przez Gminny Osrodek Kultury cieszą się popularnością wśród dzieci i nie tylko. W październiku wznowiono wyjazdy do teatru Rampa w Warszawie. Wtedy
to odbył się wyjazd na spektakl „Tajemniczy ogród”, muzyczno-teatralną opowieść o perypetiach Mary Lenox w domu samotnego wuja.
Jej radość oraz wiara w miłość i przyjaźń otwiera nie tylko drzwi do
ogrodu, ale i drzwi ludzkich serc. Spektakl wzruszył widzów i zmusił
do refleksji, a przede wszystkim poruszył uczestników.
W listopadzie widzowie z Dobrego udali się na „Awanturę o Basię” – musical familijny na podstawie znanej powieści Kornela Makuszyńskiego. Wzruszająca i zabawna historia Basi Bzowskiej, która po
śmierci matki trafia do różnych opiekunów, podbijając ich serca. Ciekawe kostiumy, piękne piosenki wywołujące uśmiech i łzy oraz niezapomniane kreacje aktorskie to niewątpliwie atuty spektaklu.
Nr 1 (2) 2017

Po raz drugi zorganizowano też wyjazd do teatru Capitol dla dorosłych. Tym razem wybrano brytyjską komedię sytuacyjną „Kiedy
kota nie ma…”, zapewniając uczestnikom 2 godziny dobrego dowcipu,
humoru i śmiechu do łez.
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G O P S i G K R PA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych
im. Teresy Kras w Lublinie zorganizował kolonie dla dzieci rolników. Wypoczynek odbywał się w miejscowości Lesko w województwie
podkarpackim w okresie 19 lipca – 1 sierpnia.

Bieszczadzkie wakacje
Tekst: Magdalena Kowalczyk

W

yjazd był współfinansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. W wypoczynku
tym wzięło udział 26 osób w wieku do 16. roku życia, których co
najmniej jedno z rodziców lub
opiekunów prawnych podlega
ubezpieczeniu w pełnym zakresie

w KRUS lub pobiera rentę bądź
emeryturę z KRUS. Koszt wyjazdu wyniósł 1100 złotych, z czego
dofinansowanie z FSUSR wyniosło 750 złotych, a pozostałą część
finansowali rodzice.
Uczestnicy byli zakwaterowani w bursie szkolnej z zapleczem
sportowym, stołówką i świetlicą. Zapewniono im wyżywienie
składające się z pięciu posiłków
dziennie. Uczestnicy brali udział

w wielu wycieczkach m.in. do
Sanoka, gdzie zwiedzali starówkę, skansen, Muzeum Budownictwa Ludowego; do Komańczy,
w której obejrzeli Klasztor Nazaretanek oraz cerkiew, podziwiali Wielką Rawkę oraz Kremenaros – szczyt, na którym zbiegają
się granice Polski i Słowacji. Odwiedzili również Bezmiechową
Górę, gdzie zwiedzali ośrodek
szybowcowy. Organizowane były

Dzień zdrowia
psychicznego

również wycieczki piesze po Kamieniu Leskim w Glinnym, na
Połoninę Wetlińską oraz wycieczki po Lesku do Zamku Kmitów, kościoła Nawiedzenia NMP,
synagogi z XVII wieku i kirkutu.
Korzystali również z aquaparku w Lesku, gdzie mieli do dyspozycji baseny oraz zjeżdżalnie.
W wolnym czasie organizowane były gry, zabawy, dyskoteki
i ogniska.

Letnie

wyprawy

Tekst: Magdalena Kowalczyk

Tekst: Anna Kacak

G

N

minny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób chorujących psychicznie w Mińsku 10 października zorganizował spotkanie z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Spotkanie było adresowane
do osób, chcących zgłębić swoją wiedzę z zakresu chorób psychicznych, mających problemy
natury psychicznej oraz ich rodzin. Wykład prowadzili terapeuci ze ŚDS w Mińsku, którzy
przybliżyli słuchaczom pojęcie choroby psychicznej, pokazali jak przebiega proces powrotu
do zdrowia oraz, gdzie mogą szukać pomocy osoby cierpiące m.in. na depresję, zaburzenia
osobowości, lęk, urojenia, schizofrenię itp. Terapeucie przybliżyli również
ofertę ŚDS, który oferuje terapie indywidualne i grupowe z wykorzystaniem
różnorodnych metod terapeutycznych,
pogłębiające wgląd w własną sytuację zdrowotną, zajęcia terapeutyczne
i sportowe, które rozwijają zainteresowania uczestników, poprzez zaangażowanie się w różne aktywności. Dla osób
spoza Mińska oferowany jest również
dojazd do ośrodka.
Dobre
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a terenie gminy Dobre od
kilku lat działa
Gminna Komisja
Ro z w i ą z y w a n i a
Problemów Alkoholowych. Jest ona jednym z realizatorów
uchwalanego co roku przez Radę Gminy
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Dobre. W ramach tego programu podejmowane są działania profilaktyczne
kierowane do osób dorosłych i młodzieży –
głównie w szkołach na terenie gminy. W bieżącym roku w ramach działań profilaktycznych 10 uczniów (6 ze szkół podstawowych
i 4 z gimnazjum) brało udział w letnich koloniach. Kolonie odbywały się w Koszelance
nad Liwcem oraz w OW w Poroninie (góry).
Nr 1 (2) 2017

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBREM
5 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Konstantego Laszczki w Dobrem odbył się jubileuszowy, X Festyn Rodzinny organizowany z okazji Dnia Dziecka. Jak co roku można było podziwiać występy wokalne i taneczne uczniów.

Jubileuszowa zabawa
Tekst: Magdalena Stępień, Anna Bajdecka, fot. z archiwum szkoły

L

aureaci majowego konkursu wiosennej lub rodzinnej piosenki
wystąpili na scenie podczas festynu. Byli to uczniowie klas: IIa
(wychowawca Izabela Rokicka), Ia (wychowawca Bożena Bodecka),
IIIa (wychowawca Agata Orych) oraz IIc (wychowawca Magdalena
Stępień). Mogliśmy obejrzeć również występy taneczne uczniów.
Dużą niespodziankę sprawili rodzice, przygotowując inscenizację
wiersza „Rzepka”. Spektakl pełen był humoru, rodzice swoje role odegrali wspaniale. Dzieci mogły skorzystać z atrakcji takich jak skręcanie zwierzątek z baloników, puszczanie baniek mydlanych czy malowanie twarzy przez swoich nauczycieli.
Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali liczne konkurencje sportowe oraz rozgrywki w piłkę siatkową i nożną. Nie zabrakło również wrażeń kulinarnych. Rodzice przyrządzili pyszne domowe ciasta.
Wszystkie dzieci obecne na festynie otrzymały pamiątkowe balony i lizaki od Rady Rodziców. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich
wójt Tadeusz Gałązka, który częstował wszystkie dzieci cukierkami.
Zwieńczeniem imprezy była dyskoteka.

Roztańczone medale
Tekst: Katarzyna Wolska, fot. z archiwum szkoły

P

onad 200 tancerzy zaprezentowało się
13 czerwca 2016 roku podczas II Otwartego Międzyszkolnego Turnieju Tańca pod
patronatem burmistrza Łukowa. Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa
nr 4 w Łukowie. W rywalizacji brały udział
formacje taneczne. Młodzi wykonawcy za-
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prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III oraz klasy IV-VI. Tancerze z Dobrego
dwukrotnie znaleźli się na podium. Drugie
miejsce zajęły przedszkolaki, prezentując się
w choreografii pt. „Skrzatów świat”, również
na drugim miejscu uplasowały się dziewczynki z klas IV-VI z układem „Jazz”.
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBREM
10 października uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Konstantego Laszczki w Dobrem złożyli uroczyste ślubowanie.

Ślubowanie pierwszaków

Tekst: Agata Orych

Fot. z archiwum szkoły

W

tym święcie uczestniczyli zaproszeni goście: wójt
Tadeusz Gałązka, zastępca wójta Piotr Chmielewski, przewodnicząca Rady Rodziców Izabela
Zaboklicka, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz rodzice uczniów
klas pierwszych.
Wszystkich zebranych przywitał dyrektor Wojciech Rastawicki. Następnie uczniowie ubrani w galowe stroje i granatowe
birety przygotowani przez wychowawczynię Agatę Orych, zaprezen-

towali wierszem i piosenką swoje
szkolne umiejętności.
Po występie nastąpiła najważniejsza chwila – uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia.
Ukoronowaniem uroczystości
było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Uczniowie otrzymali też
upominki od wójta. Była też chwila na pamiątkowe zdjęcia.
Po ślubowaniu dyrektor i wójt
pogratulowali dzieciom i życzyli
im wielu sukcesów oraz dużo radości w każdym dniu nauki. Podobne słowa zostały skierowane
do zebranych rodziców, którzy ze
wzruszeniem i radością obserwowali uroczystość swoich dzieci.

Święto zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Trzeba przyznać – egzamin zdany. Uczniowie
udowodnili, że potrafią pracować.

Uczniowie SP w Dobrem w marcu 2016 roku wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Hotelowe Bajanie” zorganizowanym przez
Fundację Hotele Polskie Dzieciom.

Pokazali się z jak najlepszej strony.
Teraz już pierwszoklasiści mogą mówić z dumą, że są pełnoprawnymi
uczniami Szkoły Podstawowej im.
Konstantego Laszczki w Dobrem.

10 października podczas szkolnego apelu rozstrzygnięto konkurs
plastyczny „Jesień w sadzie”.

Wygrali Zakopane Jesień w sadzie
Izabela Rokicka, fot. z archiwum szkoły

Tekst: Anetta Bodecka, fot. z archiwum szkoły

K

onkurs przeznaczony był dla uczniów kl. I-III, a jego celem było
rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej, ćwiczenie
umiejętności wykorzystywania i łączeń plastycznych, zwrócenie uwagi
na piękno otaczającego świata, a przede wszystkim na urokliwą porę
roku jaką jest jesień.
Organizację konkursu zajęła się Izabela Rokicka. W konkursie wzięło
udział 23 uczniów. Jury w składzie: wicedyrektor Irmina Rudnicka, Małgorzata Koseska oraz Izabela Rokicka, po obradach wyłoniło zwycięzców
i przyznało nagrody. Pierwsze miejsce zajęły Julia Gadomska z kl. 3a i Kinga
Zapeta z kl. 3d. Drugie przypadło Emilii Sawickiej z kl.3a i Jakubowi Michałowskiemu z kl. 3d, a trzecie – Wiktorii Nużyńskiej z kl. 2b.
Laureaci konkursu uhonorowani zostali dyplomami oraz nagrodami
książkowymi, a ich prace stały się prawdziwą ozdobą szkolnych gazetek.

D

o konkursu zgłosiło się 356 szkół z całej Polski (1781 klas, 1784
prace uczniów). Uczniowie z Dobrego wywalczyli I miejsce pracą
pt. „Spacerowe bajanie po Gminie Dobre” przygotowaną pod kierunkiem
Anetty Bodeckiej. Nagrodą był tygodniowy pobyt w Zakopanem. Urząd
gminy w Dobrem zapewnił dzieciom transport. I tak 24 kwietnia 2016 r.
szóstoklasiści pojechali do Zakopanego.
Góry przywitały zwycięzców śniegiem i pięknymi widokami. Uczniowie odwiedzili termy i kompleks basenów w Białce Tatrzańskiej, podziwiali piękno Tatr w Dolinie Kościeliskiej, zwiedzali Zakopane, wjechali
na Gubałówkę i na Kasprowy Wierch, a także zobaczyli Morskie Oko.
W drodze do Zakopanego zwiedzali również kopalnię soli w Bochni. Poznali regionalną kuchnię,
w klimatycznej restauracji – pizza
po góralsku i oscypki bardzo im
smakowały. Wieczorami młodzież
bawiła się na dyskotece. Nikt nie
narzekał na nudę. Opiekunowie
wycieczki: Anetta Bodecka, Magdalena Mirosz, Wiesław Dróżdż,
Bożena Bodecka i Magdalena Stępień byli bardzo zadowoleni z zachowania swoich podopiecznych.
Uczniowie zyskali piękne wspomnienia na lata.

Dobre
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Sportowe sukcesy

łaj Kępka – II miejsce w biegu na 300 m oraz Igor Zalewski – II miejsce w rzucie piłeczką palantową. Wszyscy dobrzańscy uczniowie biorący udział w zawodach zajęli w swoich dyscyplinach miejsca w pierwszej
ósemce tym samym zdobyli punkty dla szkoły w klasyfikacji drużynowej. Ostatecznie szkoła w Dobrem uplasowała się na I miejscu, wyprzedzając wszystkie siedleckie podstawówki oraz wiele szkół z województwa
podlaskiego i lubelskiego. Wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy i dziękujemy. Szczegółowe informacje na stronie wlks.siedlce.pl.

Tekst: Elżbieta Kowalczyk, fot. z archiwum szkoły

8 czerwca drużyna piłkarzy ze SP w Dobrem brała udział w XI
Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Powiatu Mińskiego o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku
Mazowieckim. W ekipie znaleźli się: Kacper Bąkowski (Va), Oskar Romanowski (IVa), Mikołaj Kępka (IVb), Kacper Michalski (IVa), Jakub
Rokicki( Va), Piotr Kałuski (Va), Igor Zalewski (Va), Aleksander Pytkowski (Va), Przemek Struś (Va), Adrian Kania (Vb). Po zaciętej i sportowej rywalizacji chłopcy zajęli I miejsce, a Mikołaj Kępka został najlepszym zawodnikiem zawodów.

Biegi przełajowe

Dwa ognie

27 września w Mińsku odbyły sie Indywidualne Powiatowe Biegi
Przełajowe. Julia Krajewska z klasy Va zajęła II miejsce w roczniku 2005.
Julia reprezentowała także dobrzańską szkołę na zawodach regionalnych
w Siedlcach 6 październik 2016, gdzie zajęła 19 miejsce. Gratulujemy.

Kilka dni później odbył się finał powiatowego turnieju w dwa ognie
usportowione. Zawody rozgrywane były 15 czerwca w szkole w Dobrem.
Przybyły na niego uczennice z SP w Kałuszynie i Siennicy oraz SP nr 2 w Mińsku. Dziewczęta z klas IV SP w Dobrem zajęły II miejsce, ustępując tylko koleżankom z Siennicy. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary, a trzy najlepsze zespoły – medale. Skład dobrzańskiego zespołu: Maja
Kafka (IVa), Julia Krajewska (IVa), Julia Buga (IVa), Małgorzata Skuza (IVa),
Anna Garbacik (IVa), Orzechowska Wiktoria (IVa), Weronika Niewiatowska
(IVb), Weronika Koseska (IVb), Katarzyna Kowalczyk (IVb).

Sztafeta
30 września na obiekcie sportowym MOSiR w Mińsku dziewczęta
i chłopcy ze szkół podstawowych rywalizowali w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych. Drużyna dziewcząt, deklasując przeciwników, wywalczyła w pięknym stylu I miejsce w powiecie i awans do zawodów
regionalnych. Chłopcy po zaciętej rywalizacji zajęli III miejsce w powiecie.
Sztafeta dziewcząt: Małgorzata Skuza (Va), Julia Krajewska (Va), Julia
Buga (Va), Maja Kafka (Va), Kinga Gąsiorek( VIb), Emilka Miąskiewicz
(VIa), Dominika Dąbrowska (VIa), Brygida Gadomska (VIa), Aleksandra
Bodecka (VIa), Agnieszka Gołoś (VIa).
Sztafeta chłopców: Piotr Kałuski (VIa), Jakub Rokicki (VIa), Aleksander Pytkowski (VIa), Przemek Struś (VIa), Igor Zalewski (VIa), Adrian Kania (VIb), Filip Sioch (VIb), Mikołaj Kępka (Vb), Kacper Michalski (Va),
Maciej Pytkowski (IVa).

Medale lekkoatletyczne
W pierwszych dniach nowego roku szkolnego tj. 16 września
uczniowie z klas V-VI brali udział w Międzynarodowych Zawodach
Lekkoatletycznych dla Szkół w Siedlcach. Obok zawodników z Polski
obecni byli także uczniowie ze szkół z Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. Spośród uczniów SP w Dobrem medale zdobyli: Kacper Michalski
– III miejsce w biegu na 100 m, Julia Krajewska – II miejsce w biegu na
300 m, Aleksander Pytkowski – II miejsce w biegu na 300 m, MikoNr 1 (2) 2017
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S Z K O Ł A P O D S TA W O W A W D R O P I U
W piątkowe przedpołudnie, 30 kwietnia miała miejsce uroczysta akademia, upamiętniająca ważne wydarzenie historyczne sprzed 225
lat – uchwalenie pierwszej na kontynencie europejskim i drugiej na świecie Konstytucji.

Uczniowie Ojczyźnie
A

pel przygotowali uczniowie klasy IV i V pod kierunkiem wychowawców – Marzeny Szczurowskiej i Doroty Płochockiej. Na początku odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny, przypominający okoliczności tego
doniosłego faktu w dziejach państwa polskiego, a także krótko przybliżyli wszystkim treść Konstytucji 3 Maja. Ponadto dzieci recytowały piękne
utwory poetyckie, a śpiewając znane, patriotyczne pieśni, wprowadziły
podniosłą atmosferę. W dalszej części uroczystości wszyscy w skupieniu
wysłuchali utworu „Żeby Polska była Polską” w przepięknym wykonaniu
Filipa Gadomskiego. Na zakończenie akademii głos zabrał dyrektor. Serdecznie podziękował dzieciom i nauczycielom za przygotowanie szkolnego apelu. W swym przemówieniu zwrócił uwagę na to, iż obowiązkiem
każdego ucznia jest znać historię własnego kraju i być z niego dumnym.

Obchody pierwszego dnia wiosny miały na celu promowanie zdrowego odżywiania jak również kulturalnego zachowania oraz stosowania
zwrotów grzecznościowych na co dzień.

Wiosna na zdrowie
T

ego dnia każda uczeń i nauczyciel miał własnoręcznie wykonaną wizytówkę
z wypisanym „miłym słowem”. Uczniowie samodzielnie przygotowywali zdrowe
potrawy. Oddział przedszkolny oraz klasa VI stworzyli sałatki owocowe, klasa I – dwie
sałatki warzywne, klasa II – kolorowe kanapki, klasa III – szaszłyki, klasa IV – pomysłowe grzybki i myszki, zaś klasa V – soki owocowo-warzywne oraz koktajle. Wspólna degustacja upłynęła w bardzo miłej i kulturalnej atmosferze. Był to też dobry czas
na wymianę przepisów kulinarnych. Klasa V przygotowała przedstawienie „Demeter
i Kora”, którego tematem były wierzenia Greków dotyczące zmienności pór roku. Podsumowaniem dnia była prezentacja multimedialna o zdrowym odżywianiu przygotowana przez Annę Wielgo. Wszystkim bardzo podobał się tak spędzony dzień.

22 maja odwiedziła szkołę Stanisława Gujska – pisarka i nauczycielka pochodząca z sąsiedniej gminy Jakubów.

Oprac.: Dorota Płochocka, fot. z archiwum szkoły

Czytanie lekiem
P

o studiach w zakresie pedagogiki specjalnej pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi – podopiecznymi Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie. Wiersze zaczęła pisać już w dzieciństwie.
Tematem jej poezji są uniwersalne zagadnienia, wśród których istotne miejsce zajmuje miłość do
własnej „małej ojczyzny”.
Pani Stanisława została serdecznie powitana. Poetka wprowadziła dzieci w świat bajek, wierszy
i magii. Wszystko to przeplatane było recytacją wierszy oraz inscenizacją piosenek śpiewanych przez
gościa. Dzieci z zaciekawieniem słuchały, w jaki sposób powstały poszczególne wiersze i opowiadania. Dużą atrakcją była możliwość otrzymania dedykacji od pisarki do zakupionych wcześniej książeczek. Autorka podkreśliła, że głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają. Czytanie
jest szczepionką dla umysłu i psychiki dziecka przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zachowaniom ze strony współczesnej cywilizacji.
Dobre
WIEŚCI
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W sobotę 4 czerwca już od rana atmosfera w szkole była pełna oczekiwania i pozytywnych emocji. Po raz pierwszy w swej historii zorganizowaliśmy piknik rodzinny. Hasło tegorocznej imprezy – Jesteśmy razem. Żyjmy zdrowo i sportowo.

Początek rodzinnej tradycji
P

iknik przygotowano wspólnie: uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Pogoda dopisała, goście również, natomiast dzieci pokazały się z najlepszej strony. Wszyscy z przyjemnością obejrzeli występy, które udowodniły, że w uczniach drzemią duże talenty aktorskie. Swoje umiejętności wokalne uczniowie i ich najbliżsi mogli zaprezentować podczas
rodzinnego śpiewania. W zabawowym duchu konkurencji odbyły się
sportowe potyczki rodzinne. Rodzice wraz z pociechami mieli możliwość

uczestniczenia w rozmaitych grach zręcznościowych i sprawnościowych
(m.in. rzut beretem). Podczas meczu piłki nożnej zawodnikom dodawały
otuchy wierne fanki. Był też tort. A wszystko to przy dźwiękach muzyki.
Czy da się wskazać powód przygotowania tych rozmaitości?
Uśmiechy, radość na twarzach dzieci, a nasza w sercach, to bez wątpienia cel, który po raz pierwszy w tak niezwykły sposób udało nam
się zrealizować.

Pszczela przygoda
T

radycją szkoły są rajdy rowerowe. W tym roku uczniowie pod
opieką Doroty Płochockiej i Marzeny Szczurowskiej wyruszyli do
gospodarstwa agroturystycznego „Pod Dębami” w Głęboczycy. Na
dzieci czekało wiele atrakcji: leśny labirynt, strzelanie z łuku, plac zabaw,
zjazd na linie, układanie wielkich drewnianych puzzli, jazda wozem
ciągniętym przez traktor. Sławomir Sobiepanek przygotował prelekcję
o znaczeniu pszczół w przyrodzie i dla człowieka. Uczniowie zapoznali
się ze znaczeniem pszczół w przyrodzie, uzyskali informacje o rodzinach pszczelich, zobaczyli różne produkty działalności pszczół (miód,
kit pszczeli, pyłek i wosk), zapoznali się z walorami leczniczymi i zdrowotnymi różnych gatunków miodów. Gospodarz oprowadził gości po
gospodarstwie i łąkach, gdzie oglądali rośliny miododajne i pyłkodajne.
Po zajęciach – w ramach relaksu – uczniowie odwiedzili hodowane
w gospodarstwie zwierzęta, a później ogrzali się przy ognisku. Atmosfera podczas wycieczki była bardzo miła i aż żal było wracać.
Nr 1 (2) 2017
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10 czerwca uczniowie z wychowawcami wyjechali na wycieczkę do Farmy Iluzji w Mościskach.

Iluzja na farmie
C

hociaż pogoda spłatała im figla i często padało, to wszyscy bawili
się wspaniale. Magia czekała niemalże na każdym kroku. Największym powodzeniem cieszyła się wizyta w „krzywym domku”, labiryncie luster i tunelu zapomnienia. Dodatkową atrakcją był pokaz iluzji.
Uczniowie mogli doświadczyć niesamowitych przeżyć iluzjonistycznych

i przekonać się, że czasem umysł też płata figle. Trudną, ale bardzo ciekawą konkurencją, była przeprawa tratwą po jeziorku. Wszystkie dzieci
pokonały bez trudu „zieloną ścieżkę zdrowia”, wykonując czasem trudne
zadania, wymagające dużej sprawności ruchowej. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni, z licznymi pamiątkami i miłymi wspomnieniami.

Czym są dopalacze i narkotyki? Jakie konsekwencje może ze sobą nieść ich zażywanie? Na te i inne pytania uczniowie mogli uzyskać
odpowiedzi w trakcie kolejnego spotkania na temat dopalaczy i związanych z nimi zagrożeniami.

D

opalacze to potoczna nazwa
grupy substancji o rzekomym lub faktycznym działaniu
psychoaktywnym. Występują
pod wieloma postaciami, a ich
skład często nie jest podawany
na opakowaniach. Stanowią duże
zagrożenie dla zdrowia i życia.
Podczas spotkania z policjantami omówiono jak zachowują się ludzie po zażyciu dopalaczy. U jednych najpierw
pojawia się euforia, u innych
apatia albo stany paranoidalne,
za nimi radość, eksplozja energii
i w końcu objawy depresji. W rezultacie pojawiają się problemy
psychiczne takie jak zaburzenia nastroju, pamięci, koncenDobre
WIEŚCI

tracji, rozchwianie emocjonalne, zmiany w sferze osobowości,
uzależnienie, zaburzenia psychotyczne.
Zastanawiano się wspólnie
nad przyczynami zażywania
narkotyków i dopalaczy przez
młodych ludzi. Poruszono także
kwestie, jak zorientować się, czy
ktoś sięga po narkotyki, jak możemy pomóc osobie mającej kłopoty ze środkami psychoaktywnymi oraz zagadnienia związane
z odpowiedzialnością karną za
branie oraz rozprowadzanie narkotyków i dopalaczy. Policjanci
uczulili wszystkich uczniów, aby
w przypadku problemów związanych z dopalaczami zgłaszali

je koniecznie rodzicom, nauczycielom, wychowawcom lub policji na numer alarmowy.
W tym roku szkoła realizuje

22

program kampanii „Narkotyki?
To mnie nie kręci! – dopalacze”.
Za uczestnictwo społeczność
szkolna otrzymała certyfikat.
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Oprac.: Dorota Płochocka, fot. z archiwum szkoły

Przeciwko dopalaczom

S Z K O Ł A P O D S TA W O W A W D R O P I U
14 października 2016 r. odbyły się dwie uroczystości – akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów klasy I.

Uroczyście ze ślubowaniem
Ś

lubuję być dobrym uczniem,
dbać o honor mojej szkoły
i klasy. Będę uczył się dobrze,
służył pomocą słabszym, słuchał nauczycieli i przełożonych.
Postawą swoją będę sprawiał
radość wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na dobrego
człowieka i wzorowego Polaka.
Takie przyrzeczenie złożyli tegoroczni pierwszoklasiści.
Uroczystość ślubowania rozpoczęła się od części artystycznej. W inscenizacji wzięli udział
również uczniowie klas starszych, którzy wcielili się w role
strażników krain. Aby Dobra
Wróżka mogła odczarować dzieci, kandydaci do pasowania musieli odwiedzić cztery krainy,
w których strażnicy wyznaczali

im trudne do wykonania zadania. W nagrodę dzieci otrzymały cztery symbole: śpiewu, pracy,
miłości i mądrości, a dzięki nim
Dobra Wróżka mogła je odczarować. Po zdanym egzaminie
nastąpił akt uroczystego pasowania na ucznia, którego dokonał dyrektor Stanisław Laszczka.
Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki
ufundowane przez Radę Rodziców oraz wójta gminy Dobre.
Tego samego dnia miała
miejsce akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi
i przedstawiciele Rady Rodziców. Na początek dyrektor złożył najserdeczniejsze życzenia

i podziękowania nauczycielom
oraz wszystkim pracownikom
oświaty. Następnie rozpoczęła
się część artystyczna przygotowana przez samorząd uczniowski pod kierunkiem Doroty
Płochockiej. Artyści pieśnią

i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień, a pełne humoru
scenki obrazowały ciężką pracę
nauczycieli. Swoją wdzięczność
uczniowie wyrazili, wręczając
nauczycielom i pracownikom
symboliczne róże.

Wytańczyli medale

12

czerwca w Warszawie – Wesołej odbył się turniej tańca szkoły Fast – Step. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie – Mateusz
Dobrowolski i Filip Szymankiewicz, którzy przez cały rok trenowali pod
kierunkiem instruktora tańca Przemysława Falińskiego. Filip zdobył
II miejsce i srebrny medal natomiast Mateusz III miejsce i brązowy medal. Chłopcy wykonywali taniec solo w kategorii cha-cha, walc angielski i samba. Turniej zakończył się wyróżnieniem dla szkoły. W nagrodę otrzymaliśmy statuetkę. Jurorami konkursu byli mistrzowie polski
w tańcu towarzyskim.
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7 października uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami Agnieszką Kołak, Małgorzatą Pisarczyk i Urszulą Tokarską uczestniczyli
w interaktywnym programie edukacyjnym,,Podróże Kosmiczne” w Cinema Park Bemowo.

Podróż w kosmos
Oprac.: Urszula Tokarska, fot. z archiwum szkoły

D

zieci udały się na zajęcia interaktywne. Odbywały się one
w sześciu salach kinowych. W sali muzyki uczniowie dowiedzieli się, jak kompozytorzy uatrakcyjniają swoimi utworami filmy science-fiction. W sali wyobraźni, w czasie słuchowiska usłyszeli magiczną
opowieść o dziwnym spotkaniu bohaterów z istotami pozaziemskimi.
W sali interakcji wzięli udział w interaktywnej grze, podczas której
poznali tajemnice kosmosu. W sali ruchu, siedząc w wygodnych fotelach, zobaczyli nie tylko piękno naszej planety Ziemi, ale również negatywne skutki rozwoju cywilizacji, zaś w sali 3D podczas trójwymiarowego filmu uczniowie byli świadkami zjawiska wielkiego wybuchu,
który dał początek całemu wszechświatu.
Na zakończenie wycieczki uczniowie i nauczyciele zwiedzili wystawę,,Poznaj grzyby unikniesz zatrucia”, którą prezentowano w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
przy ul. Żelaznej. Wycieczka była dla wszystkich miłym przeżyciem.

Święto nauczycieli
Oprac.: Małgorzata Pisarczyk, fot. z archiwum szkoły

Z

okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia
w wykonaniu uczniów klas 4-6. Dzieci pod kierunkiem Iwony
Ostrowskiej przygotowały program artystyczny, w którym prezentowały osobowość swoich nauczycieli. Nie zabrakło wzruszających życzeń, które uczniowie przekazali w piosence „Wyśpiewać dziś chcemy
Wam życzenia”.
Na zakończenie dyrektor złożyła życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły.
Dobre
WIEŚCI
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14 października 2016 r. uczniowie klasy pierwszej wraz z rodzicami złożyli uroczyste ślubowanie.

Pasowanie na ucznia

Oprac.: Małgorzata Pisarczyk, fot. z archiwum szkoły

N

a uroczystość przybyli: dyrektor Jolanta Jastrzębska, przedstawiciel urzędu gminy w Dobrem Iwona Księżopolska, rodzice,
nauczyciele oraz uczniowie. Pierwszoklasiści pod kierunkiem wychowawczyni Małgorzaty Pisarczyk zaprezentowali program artystyczny,
w którym wykazali się recytacją wierszy, śpiewem, a także grą na instrumentach. Dzieci ubrane w stroje galowe niecierpliwie oczekiwały

na moment pasowania. Po ślubowaniu pani dyrektor pasowała każdego pierwszaka, życząc samych sukcesów w nauce. Najmilszą chwilą
dla dzieci był moment wręczenia pamiątkowych dyplomów i upominków. Po części oficjalnej pierwszoklasiści świętowali w swojej sali, zajadając smakołyki przygotowane przez rodziców. Zapewne ten dzień
na długo pozostanie w ich pamięci.

Bezpiecznie do szkoły

Dwudziestego września o wczesnej porze
Podąża do szkoły, kto tylko może.
Bo mieliśmy wtedy gościa bardzo miłego,
Który przybył z komisariatu stanisławowskiego.

W aucie w foteliku zasiadaj bezpiecznie,
A będziesz wesoły i zdrowy wiecznie.
Zaprzyjaźnij się z pasami bezpieczeństwa,
Które chronią cię od niebezpieczeństwa.

Starszy aspirant Paweł Kominek
Przyjechał do nas na ponad godzinę.
Zamontował miasteczko ruchu drogowego,
Żeby nauczyć dzieci czegoś ważnego.

Noś odblaski przy kurtce, plecaku,
Byś był cały i zdrowy dzieciaku.
Miej szeroko otwarte oczy,
A bezpieczeństwo cię nie przeoczy.

Mówił jak poruszać się po drodze
Oraz jak po pasach chodzę
To raz lewo, potem w prawo
Jeszcze raz spójrz w lewo żwawo.

Zakończyła się policjanta wizyta,
,,Czy na tym koniec?” – ktoś zapyta.
Nie, bo w naszych głowach pozostało,
Co robić, by się dobrze działo.

Wtedy możesz iść już do przodu
Lecz ostrożność miej w głowie z przodu.
Jak poruszać się po chodniku,
Aby kłopotów nie było bez liku.

By bezpieczne dzieci chodziły do szkoły,
By każdy był uśmiechnięty i wesoły.
To ziarno wiedzy zasiał gość w naszych głowach.
Nasza szkoła do zapewnienia bezpieczeństwa jest gotowa.
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GIMNAZJUM W DOBREM
14 października w szkołach jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych...

Nauczycielskie niespodzianki

Tekst: Grzegorz Gadomski
Fot.: Klaudia Abelska, klasa IIb

P

odobnie jak w latach poprzednich uczniowie gimnazjum
tego dnia przyszli do szkoły bez
teczek, by na początek odbyć zajęcia integracyjne z wychowawcami. Następnie cała społeczność
szkolna spotkała się w sali gimnastycznej, gdzie uczniowie klas
pierwszych złożyli ślubowanie,
a Samorząd Uczniowski wypowiedział swoje przyrzeczenie. Dyrektor gimnazjum złożył życzenia

wszystkim pracownikom oraz odczytał te, które wpłynęły do szkoły od pani wiceminister i związków zawodowych. Uroczystość
uświetnił swoją obecnością zastępca wójta Piotr Chmielewski, który
przekazał również życzenia oraz
wręczył nagrody w imieniu wójta
gminy. Tradycyjnie już uczniowie
klas drugich przygotowali część
artystyczną dedykowaną pracownikom szkoły z okazji ich święta.
Po przerwie obiadowej zespołowo
śpiewali nauczyciele, a hitem był
występ zespołu Czarne Jagódki
z pedagogiem szkolnym.

W sobotę 17 września 2016 r. chętne osoby z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem udały się na akcję sprzątania świata.

Sprzątanie świata
Tekst: Łukasz Chojecki, klasa III c

N

a początku uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z nich miała
zacząć sprzątanie od strony Ryni w kierunku
Dobrego. Druga podążała trasą Wólka Czarnogłowska – Dobre. Przed wyjazdem każdy
z uczestników otrzymał kamizelkę odblaskową,
napój oraz baton. Grupy rozwieziono szkolnym
busem na miejsce, skąd miały zacząć akcję.
Dobre
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Na początku sprzątania trasy Wólka Czarnogłowska – Dobre rzadko było widać jakieś
odpadki, lewa strona trasy była praktycznie
czysta. Niestety, sprzątanie zajmowało coraz
więcej czasu, ale humory dopisywały. Po trzygodzinnej akcji uczestnicy dotarli do szkoły. Łącznie na trasie zebrali około 26 worków
śmieci. Poczęstunek dla uczniów sponsorował
Urząd Gminy Dobre.
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GIMNAZJUM W DOBREM
26 września uczniowie klas pierwszych wyjechali na wycieczkę do Woli Okrzejskiej.

Spotkanie z patronem
Tekst: Ewelina Kaska, Paulina Nowińska, klasa I c, fot.: Jakub Krajewski, klasa I c

P

odróż minęła w dobrych nastrojach. Zwiedzanie rozpoczęli od
wejścia na kopiec Sienkiewicza w Okrzei. Następnie uczestnicy
udali się do muzeum, gdzie wysłuchali opowieści Macieja Cybulskiego o Henryku Sienkiewiczu.
Wycieczkowicze poznali wiele faktów z życia pisarza. Zaciekawiły ich anegdoty i prezentacja poświęcona laureatowi Nagrody Nobla.
Wrażenie wywarła na nich woskowa figura Litwosa, siedzącego za
biurkiem. Z wypiekami na twarzy oglądali kostiumy, rekwizyty z filmów, które powstały w oparciu o dzieła Sienkiewicza. Zakupili też ciekawe pamiątki, które utrwalą wspólnie spędzone chwile. Z muzeum
wyszli pełni wiedzy i wrażeń. Dużo radości dostarczyło im pieczenie
kiełbasek przy ognisku.

Gimnazjaliści z medalami
Tekst i fot.: Michał Zgudka

16

września reprezentacja szkoły uczestniczyła w Siedlcach
w Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych im. H.
Jakimiaka. Brązowy medal w biegu na 2000 m zdobył Michał Zatorski z klasy trzeciej. Srebrny medal na tym samym dystansie wybiegał
uczeń klasy pierwszej Jakub Krajewski.

22

września sportowa reprezentacja gimnazjalistów na Mityngu
Lekkoatletycznym w Mrozach zdobyła aż 21 medali. Osiem
brązowych krążków wywalczyli: Jakub Gadomski (1500 m), Szymon
Szulc (skok w dal), Kacper Kaim (300 m), Magdalena Gadomska (1000
m), Emilia Kępka (pchnięcie kulą), Paweł Bereda (100 m), Katarzyna
Zalewska (100 m), Małgorzata Gałązka (100 m). Siedem medali srebrnych zdobyli: Szymon Szulc (100 m), Magdalena Gadomska (300 m),
Sylwia Gers (skok w dal), Aleksandra Klukiewicz (1000 m), Artur Wasilewski (skok wzwyż), Michał Zatorski (1500 m), Katarzyna Zalewska
(skok wzwyż). Sześć medali złotych zdobyli: Jakub Krajewski (1000 m),
Karolina Malinowska (600 m), Jakub Gadomski (skok wzwyż), Natalia
Gruba (skok w dal), Paweł Bereda (skok wzwyż), Przemysław Kupiec
Nr 1 (2) 2017

(pchnięcie kulą). W klasyfikacji drużynowej uczniowie z Dobrego zajęli drugie miejsce, zdobywając dla szkoły srebrny puchar.

27

września 2016 r. w Powiatowych Biegach Przełajowych w Mińsku szkołę reprezentowało 12 uczniów. Jakub Krajewski z klasy
pierwszej zdobył czwarte miejsce, a Michał Zatorski z klasy trzeciej
wywalczył miejsce trzecie. Obydwaj uczestnicy biegów zakwalifikowali się do zawodów regionalnych w Siedlcach.
Medalistom oraz wszystkim biorącym udział serdecznie dziękujemy i gratulujemy osiągniętych wyników. Opiekunem uczniów był Michał Zgudka.
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Gmina Dobre
ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre
tel.: +48 25 757 11 90, +48 25 757 15 23
e-mail: urzad@gminadobre.pl
www.gminadobre.pl
czynny: pn., wt., czw.: 800 – 1600
śr.: 800 – 1600; pt.: 800 – 1400
Tadeusz Gałązka – wójt
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 23
Piotr Chmielewski – zastępca wójta
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 29
Iwona Księżopolska – sekretarz
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 30
Elżbieta Gadomska – skarbnik
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 31
Sprawy związane z finansami gminy.
Anna Walewska – kierownik referatu
organizacyjno-społecznego
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 35
Sprawy organizacyjne, kadrowe, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Agnieszka Radzio – inspektor
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 22
Sprawy oświatowe i techniczno-kancelaryjne, sekretariat.
Mirosława Batok,
Agnieszka Gadomska – księgowe
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 32
Anna Cyran – inspektor
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 33
Podatki, wymiar zobowiązań pieniężnych, księgowość podatkowa.
Małgorzata Gut – inspektor
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 33
Podatki, wymiar zobowiązań pieniężnych, księgowość podatkowa.
Katarzyna Bąkowska – inspektor
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 33
Podatki, wymiar zobowiązań pieniężnych, księgowość podatkowa.

Anna Zalewska – inspektor
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 34
Kasa, podatek od środków transportu.
Danuta Rawska – kierownik USC
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 24
Urząd Stanu Cywilnego
Anna Kacak – inspektor
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 37
Ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych.
Marcin Sitnicki – kierownik referatu gospodarki komunalnej, inwestycji
i zamówień publicznych
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 36
Sprawy związane z gospodarką wodnościekową i drogownictwo.
Aneta Ciszewska – inspektor
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 36
Inwestycje na terenie gminy, zamówienia publiczne.
Anna Zdanowicz – inspektor
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 36
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowanie przestrzenne.
Anna Kalinowska – inspektor
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 35
Sprawy ochrony przeciwpożarowej, biuro Rady Gminy.
Agnieszka Roguska – inspektor ds. gospodarki gruntami, lasów i zalesiania.
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 27
Renata Miąskiewicz – inspektor
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 27
Sprawy związane z ochroną środowiska.
Krzysztof Ratuski – inspektor
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 28
Sprawy związane z informatyzacją gminy. Administrator strony internetowej.
Ewa Klukowska – referent ds. księgowości z zakresu gosp. komunalnej
tel. +48 25 757 11 90 wew. 28

Ewa Gadomska – inspektor ds. funduszy strukturalnych, inwestycji i gospodarki komunalnej.
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 36

Gimnazjum
im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem
Grzegorz Gadomski – dyrektor
Dobre, ul. Szkolna 3, tel.: +48 25 757 10 10

Maria Śledziewska – inspektor ds. wynagrodzeń pracowników oświaty.
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 38

Szkoła Podstawowa
im. Piotra Wysockiego w Dropiu
Stanisław Laszczka – dyrektor
Drop 31, tel.: +48 25 799 24 77

Dorota Łokietek – inspektor ds. księgowości budżetowej oświaty.
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 38
Monika Sitnicka (zastępstwo) – referent ds. oświaty, sportu i turystyki.
tel.: +48 25 757 11 90 wew. 38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: +48 25 757 11 90
Magdalena Kowalczyk – kierownik
Anna Zalewska – referent ds. świadczeń rodzinnych
Barbara Kurowicka – specjalista pracy socjalnej
Zofia Kiliańczyk – specjalista pracy
socjalnej
Marzenna Wielądek – specjalista
pracy socjalnej
Anna Mielnicka – księgowa
Gminny Ośrodek Kultury
tel.: +48 25 757 15 20
Mariola Chojecka – dyrektor
Anna Cyran – bibliotekarz
Anetta Bodecka – instruktor zajęć teatralnych
Bożena Bodecka – instruktor zajęć
muzyczno-wokalnych
Jadwiga Grzenda – kustosz muzeum
Krystyna Jerominiak – Instruktor zajęć plastycznych
Małgorzata Radzio – nauczyciel języka angielskiego
Marta Bodecka – instruktor warsztatów krasomówczych
Szkoła Podstawowa im. Konstantego Laszczki w Zespole Szkolno–
Przedszkolnym w Dobrem
Wojciech Rastawicki – dyrektor
Dobre, ul. Szkolna 3, tel.: +48 25 757 11 79

Szkoła Podstawowa
im. Marii Kownackiej w Mlęcinie
Jolanta Jastrzębska – dyrektor
Mlęcin 51, tel.: +48 25 752 82 25
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dobre Zdrowie”
Dobre, ul. J. Kilińskiego 1
tel.: +48 25 757 10 22
Urząd Pocztowy w Dobrem
Dobre, ul. T. Kościuszki 28
tel.: +48 25 757 11 98
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, oddział w Dobrem
Dobre, ul. T. Kościuszki 31
tel.: +48 25 757 11 91
Parafie, kaplice:
• Dobre, parafia rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja Biskupa
tel.: +48 25 757 11 93
www.parafiadobre.pl
• Kąty-Borucza (parafia Stanisławów
– tel.: +48 25 757 50 93), kaplica rzymskokatolicka pw. św. Antoniego
• Radoszyna (parafia Pniewnik
– tel.: +48 25 661 32 24), kaplica rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego
Jednostki OSP w gminie Dobre:
OSP Dobre – Dobre, ul. Kilińskiego 1 A
OSP Brzozowica – Brzozowica 26 A		
OSP Nowa Wieś – Nowa Wieś 20		
OSP Poręby Nowe – Poręby Nowe 23
OSP Czarnogłów – Czarnogłów 3 B		
OSP Rynia – Rynia, ul. Leśna 2
OSP Sołki – Sołki 41
OSP Rudzienko – Rudzienko 40 A		
OSP Mlęcin – Mlęcin 51 B

Zapraszamy przedsiębiorców do zamieszczania płatnych ogłoszeń swoich firm – kontakt e-mail: urzad@gminadobre.pl, info@fotopia.com.pl

