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INFORMACJE
Drodzy Mieszkańcy Gminy Dobre!
Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!
Oddaję w Państwa ręce kolejne wydanie Dobrych Wieści. Mam nadzieję,
że znajdziecie w nim wiele interesujących artykułów i materiałów z 2021 roku.
Niezmiernie cieszy, że udało się zrealizować wiele przedsięwzięć i zadań,
pomimo ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego obowiązującego
w mijającym roku. Serdecznie dziękuję za rządowe dofinansowania oraz środki z budżetu samorządu Mazowsza, dzięki którym wykonano i zostanie wykonanych wiele projektów i inwestycji.
Rok 2021 to kolejny rok wyzwań, w którym jeszcze bardziej doceniliśmy
kontakt z drugim człowiekiem, a najważniejszą wartością stało się zdrowie. Na
progu Nowego Roku wyrażam nadzieję, że będzie to dobry i bezpieczny czas.
Niech rok 2022 niesie nadzieję, spokój i miłość, a zdrowie i pogoda ducha towarzyszą Państwu każdego dnia.

Z poważaniem,
Tadeusz Gałązka
– wójt gminy Dobre

•

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
Od 1 kwietnia do 30 września
trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest
to badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat w niemal każdym
kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji
międzynarodowych takich jak UE
i ONZ. W naszej gminie spis przeprowadzało dwóch rachmistrzów

terenowych, którzy wspomagani byli
przez pracowników Urzędów Statystycznych (ankieterów statystycznych). W trakcie trwania NSP 2021
Gminne Biuro Spisowe podejmowało różne inicjatywy mające na celu
ułatwienie mieszkańcom wypełnienie obowiązku spisowego i spisanie się w dogodnym dla nich czasie
i miejscu. I tak niemalże we wszyst-

kich remizach/świetlicach wiejskich
organizowane były spotkania, podczas których dyżurował rachmistrz.
Każdy, kto chciał, mógł przyjść i spisać się z pomocą rachmistrza. Spisu można było dokonać również
w Urzędzie Gminy Dobre, podczas dożynek gminno-parafialnych,
a także na piknikach i festynach organizowanych przez niektóre koła

gospodyń wiejskich. Korzystając
z okazji, dziękuję wszystkim, którzy
wypełnili obowiązek spisowy i wzięli udział w badaniu. Pierwsze wyniki zakończonego Narodowego Spisu
Powszechnego 2021 zostaną opublikowane już w styczniu 2022 r.

•

Tadeusz Gałązka
Gminnym Komisarz Spisowy

Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem
e-mail: muzeum@gminadobre.pl
www.muzeumlaszczka.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 800–1430
wtorek, środa, czwartek, piątek: 800–1530
sobota: 900–1230
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Wstęp bezpłatny

INWESTYCJE
W Kątach-Boruczy 21 września dokonano otwarcia drogi powiatowej, która została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w wysokości 2 855 304,75 zł.

Nowa droga
Tekst: Emilia Szymańska

W

spotkaniu udział wzięli: posłowie Teresa Wargocka i Daniel Milewski, Jakub
Marczak – asystent prof. Zdzisława Krasnodębskiego, posła PE,
Michał Maciej Piotrowski – reprezentujący senator Marię Koc,
Anna Kaszuba – kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego
w Siedlcach, Antoni Jan Tarczyński – starosta miński, Małgorzata
Kuć – zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, wójt gminy Dobre Tadeusz Gałązka, za-

stępca wójta gminy Dobre Piotr
Chmielewski, przewodniczący
rady gminy Dobre Waldemar Szymański, sekretarz gminy Dobre
Marcin Sitnicki, ks. Adrian Sabała, radni rady gminy Dobre oraz
mieszkańcy. Na 4-kilometrowym
odcinku drogi położono nową nawierzchnię, wykonano zjazdy na
posesje oraz pobocza z kruszywa
łamanego, oczyszczono i wyprofilowano rowy, wykonano nowe
oznakowania pionowe i poziome.
Całkowita wartość zadania wyniosła 3 569 130, 94 zł.

•

Od wielu lat władze gminy Dobre dokładają wszelkich starań, aby poprawić stan infrastruktury drogowej poprzez realizację inwestycji w kolejnych
miejscowościach.

Wspólnym czynem

Tekst: Emilia Szymańska

W

Fot. z arch. UG Dobre

Stanisławowie 7 lipca
podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej
w miejscowości Rąbierz-Kolonia”, wysokość dofinansowania
na zadanie z zakresu budowy
i modernizacji dróg dojazdowych

do gruntów rolnych wyniosła
50 000,00 zł. Umowy ze strony
województwa podpisały członkinie zarządu Województwa Mazowieckiego: Elżbieta Lanc oraz Janina Ewa Orzełowska, natomiast
gminę Dobre reprezentował wójt
Tadeusz Gałązka oraz skarbnik
Agnieszka Ciszkowska. Prace nad

Rąbierz-Kolonia
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INWESTYCJE
podbudowy drogi oraz położenie
nawierzchni bitumicznej.
Budowa stabilizacji to kolejne
działania podejmowane przez gminę w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej. W ramach funduszu
sołeckiego w roku 2021 wykonano
stabilizacje betonowe dróg w miejscowościach: Rakówiec (180 m),
Poręby Stare (1 250 m), Osęczyzna – (230 m), Grabniak (170 m),
Rynia (240 m), Czarnocin (210 m),
Rud a-Pn iew n i k (23 0 m),
Świdrów – Sąchocin (390 m), Duchów – Rudno (450 m), Rąbierz-Kolonia (270 m), Makówiec Mały
(290 m), Modecin (250 m). Nowe
drogi zapewnią komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców, ułatwią
także rolnikom dojazd do pól. Serdeczne podziękowania należą się lokalnej społeczności, mieszkańcom,
druhom strażakom, którzy razem
z pracownikami gospodarczymi UG
pracowali przy budowie dróg.

Joanin

•

Dobre, ul. Witosa

Rakówiec
Dobre
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Zdrojówki

Grabniak

Ruda-Pniewnik
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przebudową drogi w Rąbierzy-Kolonii zakończono w czerwcu.
W roku 2021 ze środków budżetu gminy Dobre przeznaczono
1 000 028, 94 zł na budowę 8,7 km
dróg asfaltowych. Odcinki nawierzchni asfaltowej położono w następujących miejscowościach: Rynia
(368 m), Ruda-Pniewnik (770 m),
Joanin (830 m), Wólka Kobylańska (510 m), Radoszyna (655 m),
Grabniak (918 m), Duchów (670 m),
Wólka Czarnogłowska (420 m),
Sąchocin (543 m), Duchów – Rudno (319 m), Rakówiec (620 m),
Czarnogłów (593 m), Poręby Stare
(450 m), Rąbierz-Kolonia (174 m),
Wólka Kokosia (517 m), Zdrojówki (300 m). Powyższe odcinki nawierzchni asfaltowych zostały
wykonane na istniejących stabilizacjach cementowych. Wykonano także prace na ulicy Witosa w Dobrem.
Zakres robót obejmował: obustronne ułożenie chodnika, wykonanie

INWESTYCJE
Gmina Dobre w roku 2021 po raz kolejny pozyskała wsparcie finansowe dla sołectw ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE to inicjatywa mająca na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez
udzielanie przez samorząd województwa mazowieckiego wsparcia finansowego dla gmin na zadania sołeckie.

MIAS dla sołectw

Tekst: Emilia Szymańska

P

odpisanie umów dofinansowujących zadania na terenie gminy Dobre miało miejsce 7 lipca w Stanisławowie.
Umowy ze strony województwa
podpisały członkinie Zarządu
Województwa Mazowieckiego:
Elżbieta Lanc oraz Janina Ewa
Orzełowska, natomiast gminę
Dobre reprezentowali wójt Tadeusz Gałązka i skarbnik Agnieszka
Ciszkowska.
To m.in. dzięki dofinansowa-

niu z MIAS mieszkańcy Nowej Wsi
oraz Brzozowicy zyskali nową przestrzeń, która pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. W ramach
remontu pomieszczeń remizy OSP
w Nowej Wsi wymieniono instalację elektryczną, położono gładzie na
ścianach i suficie oraz pomalowano wnętrza. Powstały także ścianki
działowe z płyty karton-gips. Natomiast w świetlicy wiejskiej w Brzozowicy wykonano remont ścian
i sufitów, wymieniono także instalację elektryczną. W Głęboczycy
wybudowano ogrodzenie wokół

Nowa Wieś

Brzozowica

Fot. z arch. UG Dobre

Głęboczyca

Poręby Nowe
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Całkowity koszt
zadania

Dofinansowanie
z MIAS

Środki z budżetu gminy / fundusz sołecki

Renowacja zbiornika wodnego na potrzeby
ppoż. w Wólce Mlęckiej

24 500,00 zł

10 000,00 zł

14 500,00 zł (w tym fundusz sołecki 10 100,00 zł)

Budowa chodnika przy ul. Targowej w Dobrem

29 597,69 zł

10 000,00 zł

19 597,69 zł (w tym fundusz sołecki 19 597,69 zł)

Budowa chodnika w Sołkach

29 233,90 zł

10 000,00 zł

19 233,90 zł (w tym fundusz sołecki 17 573,00 zł)

Remont świetlicy wiejskiej w Brzozowicy

23 974,69 zł

10 000,00 zł

13 974,69 zł (w tym fundusz sołecki 13 974,69 zł)

Remont pomieszczeń remizy OSP
w Nowej Wsi

21 542,40 zł

10 000,00 zł

11 542,40 zł (w tym fundusz sołecki 11 294,00 zł)

Wykonanie ogrodzenia terenu oraz zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w Głęboczycy

19 870,86 zł

9 935,43 zł

9 935,43 zł (w tym fundusz sołecki 9 935,43 zł)

Oświetlenie placu rekreacyjno-sportowego oraz
zakup wyposażenia placu w Porębach Nowych

28 314,60 zł

10 000,00 zł

18 314,60 (w tym fundusz sołecki 14 785,05 zł)

Zagospodarowanie terenu wokół stawu
w Kobylance

25 022,60 zł

10 000,00 zł

15 022,60 zł (w tym fundusz sołecki 14 975,00 zł)

Nazwa zadania

terenu, na którym znajduje się altana. W trosce o zdrowie mieszkańców powstał także plac rekreacyjno-sportowy. Korzystać z niego mogą
użytkownicy w każdym wieku – od
najmłodszych na seniorach kończąc. Z kolei w Porębach Nowych
wykonano oświetlenie istniejącego
już placu rekreacyjno-sportowego.
Oprócz słupów z lampami oświetleniowymi zakupiono także stoły
i ławki do altany. W trosce o bezpieczeństwo pieszych w Sołkach
oraz w Dobrem przy ulicy Targowej wybudowano chodniki z kostki brukowej. W Kobylance zagospodarowano teren wokół stawu:
nasadzono drzewa, wybudowano
chodnik z kostki brukowej, zamontowano urządzenia na plac zabaw
(podwójną huśtawkę i piaskownicę),
postawiono ławki, stojak na rowery,
kosz na śmieci. Teren obsiano trawą.
Renowacji został poddany zbiornik wodny w Wólce Mlęckiej. Prace związane z pogłębieniem, oczyszczeniem także formowaniem skarp
pozwoliły dostosować zbiornik na
potrzeby przeciwpożarowe. Teren
został zabezpieczony barierkami.

•
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Sołki

Dobre, ul. Targowa

Kobylanka

Kobylanka
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INWESTYCJE

Polski Ład

W

ójt gminy Dobre Tadeusz Gałązka odebrał 26
października symboliczne czeki dotyczące dofinansowania
z Rządowego Funduszu Polski
Ład. W wydarzeniu udział wzięli
m.in. posłowie na Sejm RP – Teresa Wargocka, Krzysztof Tchórzewski, Daniel Milewski i Maciej
Górski, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba
oraz przedstawiciele władz samorządowych z całego powiatu mińskiego. Gmina Dobre otrzymała
dofinansowanie na dwa zadania:
1. „Budowa drogi gminnej przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Dobrem”. Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej łączącej
ul. Kilińskiego z ul. Szkolną, w tym
jezdni asfaltowej z obustronnymi

chodnikami z kostki brukowej oraz
zjazdami do posesji. Zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa,
oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, sieć wodociągowo-kanalizacyjna. Przyznane dofinansowanie
to: 3 681 120,50 zł.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręby Nowe”.
W ramach zadania zostanie wykonana sieć kanalizacyjna o długości 4 040,80 m wraz z kolektorami
tłocznymi oraz 2 przepompownie
ścieków. Przyznane dofinansowanie
to: 5 817 164,70 zł.
W listopadzie przekazano informacje o otrzymaniu kolejnych
środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład. Gmina Dobre
dostanie 2 588 469,00 zł na zadania
w tym zakresie.

•

Cyfrowa gmina

W

ójt gminy Dobre Tadeusz
Gałązka odebrał symboliczny czek dotyczący dofinansowania z programu Cyfrowa
Gmina na cyfryzację urzędu
gminy w Dobrem. W konferencji, która odbyła się 23 listopada, udział wzięli wicewojewoda
mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Minister Cyfryzacji Janusz
Cieszyński, senator Maria Koc,

posłowie Marek Zagórski, Teresa Wargocka, Grzegorz Woźniak, dyrektor CPPC Wojciech
Szajnar, kierownik delegatury
MUW w Siedlcach Anna Kaszuba oraz wójtowie i burmistrzowie
z subregionu siedlecko-ostrołęckiego. Gmina Dobre na wsparcie
rozwoju cyfrowego urzędu oraz
zwiększenie cyberbezpieczeństwa otrzyma 179 100,00 zł.

•

Dobre powietrze
Tekst: Renata Miąskiewicz

C

Fot. z arch. UG Dobre, UG MAciejowice

zyste Powietrze to pierwszy ogólnopolski program
dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów
jednorodzinnych. Jego celem jest
poprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
Wójt gminy Dobre podpisał 21
maja porozumienie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska
Nr 2/1 (10) 2021/2022
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i Gospodarki Wodnej z Warszawie,
dotyczące realizacji programu Czyste Powietrze. W urzędzie gminy
w Dobrem powstał punkt konsultacyjny dla osób zainteresowanych
uzyskaniem dofinansowania. Punkt
jest czynny w: poniedziałek, wtorek,
czwartek w godz.: 14:00-16:00 oraz
w środę w godz.: 14:00-18:00. Wszelkie informacje dotyczące programu
można uzyskać także pod nr telefonu 25 757 11 90, wew. 27 lub 25 757
11 90, wew. 36.

•
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INWESTYCJE
W związku z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej prowadzone są prace nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Dobre na lata
2022-2032. Obecnie trwają prace nad diagnozą obszaru gminy, która ma stanowić podstawę do powstania strategii. Zarówno diagnoza, jak
i strategia będą realizowane przy współudziale mieszkańców gminy.

Strategia na lata

W

Nowa perspektywa finansowania zbliża się szybkimi krokami, a wraz z nią dalsza możliwości realizacji inwestycji. Jak
gmina Dobre przygotowuje się
do nowej perspektywy, aby pozyskać środki na realizację inwestycji gminnych?
Budżet inwestycyjny naszej gminy na rok 2022 jest stabilny i bezpieczny, ale też
ze względu na obecną sytuację pandemii ostrożny. Przed nami stoi
ważne zadanie, aby przygotować
gminę Dobre do możliwości pozyskania środków z UE, które już
niedługo będą dostępne dla samorządów. W związku z tym przygoDobre
WIEŚCI

cy nad rozwojem poszczególnych
obszarów ważnych dla nas samych,
na przykład w zakresie komunikacji, transportu, ochrony środowiska, które powinniśmy realizować
wspólnie z naszymi bliższymi i dalszymi sąsiadami.
W ramach działań strategicznych gmina Dobre przystąpiła
również do Związku Powiatowo-Gminnego, którego celem będzie
planowanie organizowanie i zarządzanie publicznym transportem
zbiorowym przez gminy powiatu
mińskiego oraz powiat miński.

towujemy nową Strategię Rozwoju Gminy na lata 2022-2032, która
będzie umożliwiała wystąpienia po
takie wsparcie. Opracowujemy również dokumentacje projektowe między innymi na: budowę nowych
odcinków dróg, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Jednym słowem
trwają dynamiczne przygotowania
do inwestycji na najbliższe lata.

Stowarzyszenie Metropolia
Warszawa zrzesza gminy i powiaty Obszaru Metropolitalnego Warszawy, czyli obszaru określonego
jako NUTS 2 Warszawski stołeczny. Celem zrzeszonych samorządów będzie współdziałanie na rzecz
rozwoju społeczno-gospodarczego,
współpraca przy realizacji działań
społecznych i inwestycyjnych przyczyniających się do rozwoju naszego
regionu. Obecnie prowadzonych jest
kilka działań strategicznych, które
będą miały wpływ na wypracowywanie mechanizmów finasowania
inwestycji – przykładem jest opracowana strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz nowa
Strategia Powiatu Mińskiego, które również są narzędziami do pra-

Jakie są inne działania,
w ramach których gmina przygotowuje się do nowej perspektywy. W listopadzie dowiedzieliśmy się, że gmina Dobre
przystąpiła do Stowarzyszenia
Metropolia Warszawa. Jaki jest
cel przystąpienia do takiego porozumienia?

8

Jakie są w pana ocenie priorytety i wyzwania stojące przed
gminą w nowej perspektywie finansowej?
Na pewno ważne są działania
zmierzające do systematycznej poprawy jakości infrastruktury. Ze
względu na dużą rozpiętość gminy
nieustannie realizujemy inwestycje drogowe i wodno-kanalizacyjne. Zależy nam, aby gmina rozwijała się w zrównoważony sposób
i dlatego w planach jest rozwój
obiektów na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne oraz działania
związane z ochroną środowiska,
poprawą bezpieczeństwa. Ważny
jest również rozwój cyfrowy gminy w zakresie e-usług. Planujemy,
ale również pytamy o propozycje mieszkańców – jakie inwestycje i działania będą dla nich ważne.
Dlatego zapraszamy Państwa serdecznie do współpracy przy tworzeniu Strategii Gminy Dobre na kolejne dziesięć lat.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmowę z wójtem gminy
Dobre przeprowadziła Edyta
Dziekońska, Contract Consulting Spółka z o.o.

•
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Fot. z arch. UG Dobre

ramach diagnozy obszaru gminy Dobre została
przygotowana ankieta skierowana do mieszkańców. Badania
ankietowe pozwolą na poznanie
opinii mieszkańców dotyczących
rozwoju gminy, określenie preferencji i potrzeb mieszkańców gminy Dobre, oceny jakości poziomu
życia oraz wskazaniu priorytetów
i kierunkowych działań, jakie należałoby podjąć, aby zapewnić systematyczny rozwój gminy.
Do końca grudnia będzie ona
udostępniona w wersji elektronicznej na stronie urzędu. Badanie jest
anonimowe, a jego wyniki posłużą do określenia kierunków rozwoju naszej gminy na kolejne 10 lat.
Proszę wszystkich mieszkańców
o zaangażowanie i udzielenie odpowiedzi na zawarte pytania poprzez
formularz elektroniczny lub dostarczenie do urny w urzędzie gminy
wypełnionego formularza papierowego. Poprzez wypełnienie ankiety każdy z nas będzie miał realny
wpływ na opracowanie nowej strategii rozwoju gminy – mówi Tadeusz Gałązka, wójt gminy Dobre.

INWESTYCJE
Rada gminy przyjęła uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla gminy Dobre do roku 2040. Głównym celem jest rozwój
nowoczesnej infrastruktury gminy, który przyczyni się również do poprawy mobilności mieszkańców i ochrony środowiska na jej terenie.

Rozwój i eko-mobilność
N

iezwykle ważnym elementem wdrażania strategii
jest wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminie i wykorzystanie tej energii
do zasilania pojazdów różnego typu. Mamy nadzieję, że poprzez rozwój elektromobilności
w kolejnych latach nastąpi rozwój
sieci punktów ładowania pojazdów, które umożliwią praktyczne
wykorzystanie niskoemisyjnych
środków transportu na terenie
naszej gminy.
W ramach najważniejszych

działań w strategii planowana jest
między innymi rozbudowa sieci
dróg, modernizacja infrastruktury przystankowej, rozbudowa i modernizacja parkingów oraz montaż
oświetlenia ulicznego wraz z poprawą systemu bezpieczeństwa.
Ujęte w strategii cele i założenia umożliwią w przyszłości realizację tych planów poprzez możliwość
starania się o ich dofinansowanie ze
środków zewnętrznych.
Strategia Rozwoju Elektromobilności dla gminy Dobre została
sfinansowana ze środków Narodo-

wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu GEPARD II – transport
niskoemisyjny Część 2, Strategia
rozwoju elektromobilności.

Pełna treść Strategii Rozwoju
Elektromobilności dla Gminy Dobre – do roku 40 została umieszczona na stronie urzędu gminy w zakładce Elektromobilność.

•

Wsparcie ochotników
Tekst: Emilia Szymańska

Fot. z arch. UG Dobre

O

nowoczesną motopompę
wzbogaciła się jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dobrem. Nowa motopompa
będzie wykorzystywana do akcji strażackich, w sytuacjach zagrożenia powodziowego, także
w celach szkoleniowych w czasie
zawodów pożarniczych. Wydajność nowego sprzętu to 1,2 tys.
litrów na minutę. Motopompa kosztowała 42 600,00 zł. Ze
środków budżetu gminy przeznaczono 22 600,00 zł, a pozostała kwota 20 000,00 zł pochodzi
z dofinansowania, które gmina
Dobre pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie na
zadanie OSP-2021.
Także dzięki środkom z województwa mazowieckiego na zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” zmodernizowano
instalację c.o. do pomieszczeń garażowych w budynku OSP w Dobrem. Na to zadanie gmina Dobre
Nr 2/1 (10) 2021/2022

pozyskała 25 000,00 zł dofinansowania. Ochotnicza Straż Pożarna z Ryni to kolejna jednostka,
dla której gmina Dobre otrzymała środki z samorządu Mazowsza.
Pieniądze w kwocie 144 409,00 zł
zostały przeznaczone na budowę garażu OSP w Ryni. Całkowity koszt zadania to 150 570,00 zł.
Strażaków z Ryni wsparła także cegielnia z Dobrego, przekazując materiał na budowę. Oprócz
tego druhowie z Ryni od samorządu Województwa Mazowieckiego
otrzymali także pięć kompletów
butów oraz rękawic, które zostały
przekazane osobiście przez Janinę
Ewę Orzełowską – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Wójt gminy Dobre Tadeusz
Gałązka składa serdeczne podziękowania firmie WIENERBERGER
DOBRE za przekazaną darowiznę
rzeczową w postaci CEGIEŁ POROTHERM na budowę garażu w OSP
Rynia! W imieniu druhów strażaków i całej społeczności wyrażamy
ogromną wdzięczność za okazaną
pomoc i wsparcie. Dziękujemy!

•
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Dobre
WIEŚCI

INWESTYCJE

Umowa

na świetlice
Tekst: Emilia Szymańska

W

Muzeum Konstantego
Laszczki w Dobrem odbyło się uroczyste podpisanie
umów pomiędzy samorządem
Województwa Mazowieckiego
a samorządami z terenu powiatu mińskiego. Uroczystość miała
miejsce 8 listopada i wzięły w niej
udział członkinie Zarządu Woje-

wództwa Mazowieckiego: Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.
Gmina Dobre otrzymała dofinansowanie w wysokości
267 764,20 zł na realizację zadania
pn. „Termomodernizacja budynków
świetlic w Brzozowicy i Rakówcu”.
Umowę z członkiniami zarządu podpisał wójt gminy Dobre Tadeusz Gałązka. Przyznane fundusze pozwolą
wykonać m.in. ocieplenie budynków,

modernizację systemu ciepłej wody
użytkowej oraz systemu grzewczego,
a także wymienić oświetlenie na energooszczędne. Powstanie nowy system
grzewczy, a podłoga, okna oraz drzwi
zewnętrzne zostaną wymienione.
Podczas spotkania umowy na
dofinansowania zadań z zakresu

termomodernizacji i działalności
OSP podpisali także starosta miński Antoni Jan Tarczyński i wicestarosta Witold Kikolski, wójt gminy
Stanisławów Kinga Sosińska, wójt
gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski i wójt gminy Siennica Stanisław Duszczyk.

•

Rozbudowa oświetlenia

Tekst: Agnieszka Roguska

R

ozbudowa istniejącej sieci
oświetleniowej zdecydowanie wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa naszych
mieszkańców i podniesienie
atrakcyjności turystycznej na-

szych okolic. Dlatego też na miarę
możliwości finansowych gminnego budżetu każdego roku sukcesywnie rozrasta się sieć oświetlenia ulicznego na terenie naszej
gminy.

W tym roku dodatkowe lampy
pojawiły się w następujących miejscowościach: Poręby Nowe odcinek
wzdłuż drogi Warszawa-Węgrów
(8 szt.) oraz na terenie placu zabaw
i siłowni, Kąty Borucza (5 szt.) i Adamów (4 szt). Do końca bieżącego roku

planowane jest jeszcze rozpoczęcie
prac w Makówcu Dużym – odcinek
wzdłuż drogi wojewódzkiej 637.
Na ukończeniu jest także opracowanie dokumentacji na budowę
oświetlenia ulicznego w Wólce Kobylańskiej przy ulicy Długiej.

•

Tekst: Emilia Szymańska

O

d 27 listopada Ochotnicza
Straż Pożarna w Dobrem
oficjalnie posiada nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. W listopadowe popołudnie druhowie
zorganizowali przed budynkiem
remizy uroczyste przywitanie wozu.

Dobre
WIEŚCI

Samochód został zakupiony
w firmie SZCZEŚNIAK Pojazdy
Specjalne Sp. z o.o. Jest to średni wóz
bojowy marki Renault model D16.
Auto spełnia wymogi odnośnie spalin normy Euro6, jest uterenowione,
posiada napęd na obie osie, 4x4, blokady mechanizmów różnicowych.
Zbiornik wody o pojemności 3,5 tys.
litrów, 350 litrów środka pianotwórczego.
Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł: 961 860,00 zł. Środki na nowy wóz pochodzą z: NFOŚiGW/WFOŚiGW (415 000,00 zł),
gminy Dobre (350 000,00 zł),
województ wa mazow ieck iego (100 000,00 zł), skarbu państwa – z dotacji KSRG z KG PSP
(75 000,00 zł) oraz ze środków wła-

snych OSP Dobre (21 860,00 zł), pochodzących ze zbiórek pieniężnych
(m.in. na zrzutka.pl), kwest, dochodu uzyskanego podczas odpustu
oraz darowizn od ludzi dobrej woli.
Nowy nabytek będzie służył
mieszkańcom gminy Dobre i nie tylko. OSP w Dobrem od 1995 roku jako
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jedna z pierwszych jednostek w powiecie mińskim została włączona do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Jest prężnie działającą oraz rozwijającą się – obecnie
zrzesza 94 druhów. W OSP Dobre
działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz orkiestra dęta.

•
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Fot. z arch. UG Dobre

OSP Dobre z nowym wozem

INWESTYCJE

SUW zamiast hydroforni
Tekst: Emilia Szymańska

G

mina Dobre otrzymała
2 000 000,00 zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
na przekształcenie hydroforni
w Czarnogłowiu na stację uzdatniania wody. Zadanie pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody w miej-

scowości Czarnogłów” zostało zakończone w grudniu. Wartość inwestycji wyniosła 3 198 000,00 zł.
W ramach prac przebudowano
budynek hydroforni, wybudowano
także zbiorniki wody uzdatnionej,
zamontowano urządzenia do jej poboru. Inwestycja obejmowała także
utwardzenie dojazdu, budowę ogrodzenia, wymianę obudowy studni,

a także instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i sieci technologicznej. Przy stacji powstały także
dwa zbiorniki retencyjne, które pozwolą zgromadzić zapas wody oraz
zapewnić ciągłość dostaw.
Gmina Dobre nie ustaje w dążeniu do zapewnienia mieszkańcom wody spełniającej wymagania
rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Jest to szczególnie ważne w obliczu
globalnego zagrożenia suszą. Przekształcenie hydroforni w Czarnogłowiu na stację uzdatniania wody
pozwoli zaopatrzyć w wodę z bezpiecznego ujęcia nie tylko najbliższe miejscowości, ale, co niezwykle
istotne, będzie też stanowić dodatkowe zabezpieczenie i alternatywę
dla całej gminy.

•

Usuwanie azbestu
Tekst: Emilia Szymańska

W

ójt gminy Dobre Tadeusz Gałązka oraz skarbnik Agnieszka Ciszkowska
4 października podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie re-

prezentowanym przez prezesa
zarządu Marka Ryszkę na demontaż, odbiór, transport i utylizację
azbestu w gminie Dobre. Kwota
dofinansowania z WFOŚiGW to
30 000,00 zł. Łącznie zostało odebranych 129,68 ton odpadów zawierających azbest. Całościowy
koszt zadania to 42 899,44 zł.

•

Lekcje w ogrodzie
Tekst: Emilia Szymańska

Fot. z arch. UG Dobre

P

rzy szkole podstawowej
w Dropiu powstał ogród dydaktyczny „Przyjaciele Lasu”.
Składa się on z pięciu różnych części tematycznych, a każda z nich
spełnia inną funkcję edukacyjną. Zakres prac obejmował zakup
i sadzenie 140 krzewów, 3 drzew
oraz montaż tablic. Rabaty z roślinami oraz pomoce edukacyjNr 2/1 (10) 2021/2022

ne pozwalają na organizację zajęć
przyrodniczych i ekologicznych
oraz prowadzenie badań i obserwacji. Lekcje w ogrodzie to spotkanie z żywą przyrodą, jakiego
nie zastąpi nawet najlepiej wyposażona pracownia szkolna. Ogród
powstał dzięki dofinansowaniu
w wysokości 37 320,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

•
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Dobre
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INWESTYCJE

Strażnica z gazem
T

rwają prace nad wyłonieniem wykonawcy zadania
„Rozwój infrastruktury publicznej poprzez wymianę instalacji grzewczej wraz z zastosowaniem ekologicznego źródła
ogrzewania w budynku OSP
Dobre pełniącym funkcję kulturalną”. Na to zadanie gmina
Dobre otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 100 656,00 zł

od Lokalnej Grupy Działania
Ziemi Mińskiej w ramach PROW
2014-2020 (Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich – stanowiący drugi filar wspólnej polityki
rolnej Unii Europejskiej).
W ramach prac zostanie wybudowana instalacja zewnętrzna i wewnętrzna gazu niskiego ciśnienia
wraz z technologią kotłowni gazowej
w budynku OSP w Dobrem. Zakres

prac obejmuje montaż: grzejników,
rurociągów ze stali węglowej, pomp
obiegowych i technologii kotłowni gazowej. Instalacja gazu ziemnego obejmuje montaż w wykopie
przewodu gazowego, rurociągów
gazowych z rur stalowych, systemu
detekcji gazu, kotła z zamkniętą komorą spalania oraz urządzeń technologicznych kotłowni. W kotłowni planowana jest wymiana drzwi,

malowanie ścian i sufitu, położenie
gresu. Zostanie wykonana nowa posadzka oraz przewody powietrzne
i spalinowe na elewacji zewnętrznej.
Przewidywana wartość zadania to
194 068,94 zł.

•

Tekst: Renata Miąskiewicz,
Emilia Szymańska

O

d 1 lipca każdy właściciel
budynku, niezależnie od
tego, czy jest to budynek mieszkalny, czy np. gospodarczy lub
usługowy, ma obowiązek zło-

żenia deklaracji do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jest to kolejny krok
w walce z zanieczyszczeniem powietrza, które jest spowodowane
głównie niską emisją wynikającą z korzystania z przestarzałych
źródeł ciepła. Każdy budynek,
który posiada zainstalowane
źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW,
należy zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć przez Internet https://zone.gunb.gov.pl/ lub
w UG w Dobrem, w pok. nr 8.
CEEB daje możliwość stworzenia ogólnopolskiej bazy urządzeń
grzewczych stosowanych w budynkach i skuteczniej walczyć
z problemem niskiej emisji.

•

Nowy
parking
Z

racji zapotrzebowania na
miejsca parkingowe w okolicy cmentarza dokonano utwardzenia terenu oraz wydzielenia
miejsc parkingowych.

•

Dobre
WIEŚCI

Tekst: Emilia Szymańska

Z

alety uprawiania sportu
można długo wyliczać. Aktywność wpływa zbawiennie na
zdrowie fizyczne i formę psychiczną. Uprawiając sport dziś,
zapobiegamy wielu schorzeniom
w przyszłości. Tym bardziej cieszy wiadomość, że w maju zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej
w Dropiu. Powstało boisko do
piłki ręcznej, dwa do koszykówki,
także dwa do piłki siatkowej oraz
boisko do tenisa ziemnego. Teren
ogrodzono, a cały obiekt dostosowano dla potrzeb osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności.
Inwestycja została zrealizowana
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dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu, które gmina Dobre otrzymała w 2020 r. Wartość
zadania wyniosła 437 806 zł.
To nie koniec zadań związanych
z rozbudową infrastruktury sportowej w gminie. W Mlęcinie przy szkole podstawowej powstanie boisko
wielofunkcyjne. Gmina Dobre otrzymała 200 400,00 zł dofinansowania
na realizację tego zadania. Środki
pochodzą z programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu. Boisko będzie
służyło uczniom, lokalnej społeczności i wszystkim miłośnikom sportu. To bardzo potrzebna i wyczekana
inwestycja – podkreśla wójt gminy
Dobre.

•
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Fot. z arch. UG Dobre

Obowiązek Stawiamy
emisyjności na sport!

WYDARZENIA

Goście w muzeum
Tekst: Emilia Szymańska

G

minę Dobre odwiedził premier RP Mateusz Morawiecki z posłem Danielem Milewskim. Wizytę, która miała
miejsce 8 lipca, rozpoczęto od
spotkania w urzędzie gminy
z wójtem Tadeuszem Gałązką,
zastępcą wójta Piotrem Chmielewskim oraz sekretarzem Marcinem Sitnickim. Podczas spotkania przedstawiono historię
gminy Dobre, poruszono tematykę budżetu, realizowanych inwestycji oraz planów na przyszłość.
Następnie premier zwiedził Muzeum Konstantego Laszczki.
Ważnym punktem spotkania
było oddanie hołdu w miejscach
pamięci. Premier Mateusz Mora-

wiecki wraz z posłem Danielem Milewskim złożyli kwiaty przed pomnikiem wzniesionym żołnierzom
BCh oraz AK poległym w walkach
o wolności ojczyzny i pomordowanym w łagrach sowieckich w la-

tach 1939-1945. Następnie złożono
hołd zamordowanym w Gęsiance w roku 1944. Przed pomnikiem
wzniesionym ku pamięci ofiar niemieckiego najeźdźcy także złożono
kwiaty i zapalono znicze. Natomiast
24 września Muzeum Konstantego
Laszczki w Dobrem odwiedzili wiceprezes rady ministrów, Minister

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński oraz
Maria Koc – senator RP. Goście zapoznali się z życiorysem oraz twórczością Konstantego Laszczki, także
z niezwykłą historią powstania muzeum w Dobrem. Wizyta była także
okazją do rozmowy na temat gminy
oraz planowanych inwestycji.

•

Muzeum Literatury o Laszczce
Tekst: Emilia Szymańska

P
Fot. z arch. UG Dobre

owstał ciekawy artykuł pt.
„Gawędy z narzędziami,
czyli filozofia pracy Konstantego Laszczki” autorstwa Roksany Gawrońskiej – kuratorki
i menadżerki wystawy „Magnificat. Poezja Karola Wojtyły” w Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza w Warszawie. Inspiracją do jego napisania była wizyta w dobrzańskim
muzeum. Dzięki współpracy
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Muzeum Konstantego Laszczki
w Dobrem z Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza w Warszawie na wystawie można było
zobaczyć także pracę prof. Konstantego Laszczki „Matka Boska z Dzieciątkiem” wypożyczoną z dobrzańskiego muzeum.
Artykuł dostępny jest na stronie internetowej UG https://
gminadobre.pl/gawedy-z-narzedziami-czyli-filozofia-pracy-konstantego-laszczki-roksana-gawronska/.

•

Dobre
WIEŚCI

WYDARZENIA

190 lat pamięci
Tekst: Emilia Szymańska

W

e wsi Makówiec Duży rozegrała się bitwa wojsk
polskich pod dowództwem
Jana Skrzyneckiego z korpusem wojsk rosyjskich dowodzonym przez Rosena. Wydarzenie
z 17 lutego 1831 roku przeszło do
historii jako bitwa pod Dobrem.
W walce poległo wielu żołnierzy
zarówno po stronie polskiej, jak
i rosyjskiej. 18 lutego w symbo-

liczny sposób upamiętniono to
wydarzenie. Przed pomnikiem
w Makówcu Dużym ks. Adrian
Mateusz Sabała odmówił modlitwę w intencji poległych. Wójt
Tadeusz Gałązka wraz z zastępcą Piotrem Chmielewskim oraz
przewodniczącym rady gminy
Waldemarem Szymańskim złożyli kwiaty w imieniu samorządu i mieszkańców gminy
Dobre. Z kolei dyrektor Szkoły Podstawowej im. Piotra Wy-

sockiego w Dropiu Stanisław
Laszczka przedstawił historię
wydarzeń z roku 1831. W obchodach udział wzięli m.in. dy-

rektorzy i kierownicy jednostek
organizacyjnych oraz poczet
sztandarowy Ochotniczej Straży
Pożarnej z Mlęcina.

•

Palmowa czwórka
Tekst: Mariola Chojecka

W

marcu GOK w Dobrem
ogłosił konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”
zorganizowany pod patronatem
wójta gminy Dobre. Do konkursu zgłoszono cztery palmy. Jury
zgodnie z regulaminem konkursu
oceniło je biorąc pod uwagę: oryginalność i pomysłowość, samodzielność i estetykę wykonania
oraz różnorodność wykorzystanych materiałów.
Komisja po obejrzeniu palm według numeracji anonimowej przyznała nagrody. Pierwsze miejsce

otrzymała palma nr 4 z Gminnego
Żłobka w Dobrem „Małe Zuchy”,
nagroda 700 zł. Drugą lokatę przyznano palmie nr 2, którą wykonało
Koło Gospodyń Wiejskich z Dobrego, nagroda 500 zł. Trzecia była palma nr 1 wykonana przez Annę Plak,
nagroda 400 zł, a na czwartym miejscu znalazła się palma nr 3 – dzieło
Koła Gospodyń Wiejskich Czarnogłów, nagroda 300 zł.
Nagrody pieniężne ufundował
urząd gminy Dobre. Palmy można było podziwiać w kościele parafialnym. Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy wzięli udział
w konkursie.

•

Tekst: Emilia Szymańska

W

roku 2021 przypada 230.
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Ze względu na
obowiązujące obostrzenia wywołane wirusem COVID-19 w symboliczny sposób uczczono to wyDobre
WIEŚCI

darzenie w gminie Dobre.
W południe w kościele pw. św.
Mikołaja Biskupa w Dobrem odprawiono Mszę św. w intencji ojczyzny. Następnie zastępca wójta gminy Dobre Piotr Chmielewski wraz
z przewodniczącym rady gminy
Waldemarem Szymańskim w imieniu władz samorządowych oraz
mieszkańców gminy Dobre złożyli

Fot. z arch. UG Dobre, Przemysław Piątkowski/Fotopia

Witaj maj…

kwiaty pod pomnikiem z 1938 roku,
wzniesionym w HOŁDZIE POLEGŁYM W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY.
W uroczystości udział wzięli
m.in. ks. dr G. Chojnicki, wikariusz
A. Sabała, kierownicy referatów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych,
poczet sztandarowy OSP Dobre,
a także mieszkańcy.
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WYDARZENIA
W roku 2021 pierwszy raz zorganizowano uroczystości związane z rocznicami urodzin i śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Organizatorami
obchodów był Wójt Gminy Dobre oraz Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Wschodnio-Mazowiecki.

Rocznice Marszałka
Tekst: Emilia Szymańska

W

86. rocznicę śmierci Marszałka – 12 maja, podczas uroczystej zbiórki przyjęto nowych członków, m.in.
wójta gminy Dobre Tadeusza
Gałązkę, zastępcę wójta Piotra
Chmielewskiego i mieszkańca

Wólki Kobylańskiej Romualda
Pełkę. Dokonano także przyznania awansów i odznaczeń Związku Piłsudczyków RP Okręgu
Wschodnio-Mazowieckiego. Odznaczenia otrzymały m.in. szkoły
podstawowe z terenu gminy Dobre
reprezentowane przez dyrektorów
placówek i poczty sztandarowe.
5 grudnia w Dobrem obchodzono 154. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. Podczas tej uroczystości
także przyjęto nowych członków,
przyznano awanse i odznaczenia.
Z rąk prezesa Związku Piłsudczyków RP płk. zw. Ignacego Wieczorka oraz wójta gminy Dobre Tadeusza Gałązki medal 100-lecia Bitwy
Warszawskiej Cudu nad Wisłą odebrała m.in. senator RP Maria Koc
oraz Kinga Gromulska-Kosińska
i Waldemar Kosiński. Z kolei awans

na stopień podpułkownika otrzymał m.in. wójt gminy Dobre Tadeusz Gałązka, na stopień majora z terenu gminy Dobre awans otrzymał
zastępca wójta Piotr Chmielewski
oraz Romuald Pełka.
Każdej z uroczystości towarzyszyły Msze św. odprawione w kościele parafialnym w Dobrem. Przy
pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty. Oprawę
muzyczną zapewniła orkiestra dęta
działająca w OSP Dobre.

•

Senator z wizytą
Perły są
wśród nas S
enator Maria Koc uczestniczyła w sesji rady gminy, która miała miejsce 19 maja. Podczas spotkania senator zabrała
głos, dziękując za dobrą współpracę oraz gratulując pozyskanych przez gminę Dobre środków
na inwestycje. Pani Koc wspólnie
z radnymi odwiedziła także nowy
ośrodek zdrowia BeaMed w Dobrem.

Tekst: Emilia Szymańska

Fot. z arch. UG Dobre

D

ecyzją Zarządu LOT WGL
Jadwiga Grzenda, wieloletnia kustosz Muzeum K. Laszczki w Dobrem, otrzymała tytuł
„Perła na Wielkim Gościńcu Litewskim 2021”. Honorowe tytuły
zostały przyznane po raz pierwszy, a otrzymały je wybitne osobowości z miejscowości położonych na szlaku WGL.
W imieniu pani Jadwigi tytuł
odebrał wójt gminy Dobre Tadeusz
Gałązka, podczas 8. Międzynarodowego Turnieju Smaków w Suchej.
Delegacja w składzie: wójt gminy
Dobre Tadeusz Gałązka, zastępca
wójta Piotr Chmielewski, sekretarz
Nr 2/1 (10) 2021/2022

•

Marcin Sitnicki przekazała pani Jadwidze zaszczytny tytuł. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dużo, dużo
zdrowia!

•
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Po dwuletniej przerwie, 22 sierpnia, odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w Dobrem. Dożynki to uroczystość o długiej tradycji. Symbolizują
szacunek do ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Święto plonów to także czas radości
i podziękowań Bogu za plony, a rolnikom za trud i pracę.

Dożynki otwarte

Z

godnie z tradycją Dożynki
Gminno-Parafialne w gminie Dobre rozpoczęły się od
dziękczynnej Mszy świętej, którą koncelebrował proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod
wezwaniem świętego Mikołaja
Biskupa w Dobrem ks. dr Grzegorz Chojnicki.
W roku 2021 dostojną funkcję
starostów pełnili Agnieszka i Marcin Kiliańscy z Wólki Czarnogłowskiej, którzy po mszy razem z włodarzami gminy Dobre oraz orkiestrą
dętą działającą w OSP Dobre poprowadzili dożynkowy korowód na plac
targowy. Obecne były poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z Dobrego, Mlęcina, Porąb Nowych, Rudzienka,
Ryni, Sołk, także poczet Związku
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i Szkoły Podstawowej im. Marii

Dobre
WIEŚCI

Kownackiej w Mlęcinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem. Nie zabrakło tradycyjnych
wieńców – splotu kłosów niesionych triumfalnie na znak skończonych żniw. W barwnym korowodzie
wzięły udział przedstawicielki sześciu kół gospodyń wiejskich z terenu gminy, obecne były członkinie
„Dobrzynianek” z Dobrego, KGW
Dobrzańskie Zuchy, „Czarnuszki”
z Czarnogłowia, KGW z Mlęcina,
„Rudzienianki” z Rudzienka oraz
„Głęboczanki” z Głęboczycy.
Po dotarciu na plac targowy rozpoczęto obrzędy. Zgodnie z tradycją
starostowie dożynek wręczyli bochen chleba gospodarzowi – wójtowi gminy Dobre Tadeuszowi Gałązce. Ofiarowany chleb to owoc ziemi
oraz pracy rąk ludzkich – jest symbolem życia, radości, sytości, szczęścia. Następnie odbył się obrzęd
dzielenia chlebem. Wójt Tadeusz
Gałązka, zastępca Piotr Chmielew-

Koło Gospodyń Wiejskich „Dobrzańskie Zuchy”

KGW Rudzienianki oraz druhowie OSP z Rudzienka
ski oraz przewodniczący rady gminy Waldemar Szymański, kierownicy jednostek organizacyjnych, radni
gminy i powiatu, sołtysi, goście oraz
mieszkańcy uroczyście przełamali
się chlebem dożynkowym.
W dalszej części wydarzenia gospodarze oficjalnie przywitali zaproszonych gości oraz mieszkańców. Po
przemówieniu wójta w imieniu poseł RP Teresy Wargockiej wystąpił
Kamil Wichrowski. Następnie sekretarz gminy Dobre Marcin Sitnicki odczytał list Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika, a dyrektor GOK Mariola Chojecka odczytała pismo senator RP Marii Koc. Głos zabrał także Marcin Pietrusiński – kierownik
Wydziału Ogólnego w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie oraz
Izabela Stolarska z oddziału KRUS
w Mińsku Mazowieckim, następnie przemówiła Iwona Księżopolska – wójt gminy Mokobody.
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Od godziny 15:00 na dobrzańskiej scenie prezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii
Kownackiej w Mlęcinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem i Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrem. Wystąpiła także orkiestra dęta działająca w OSP w Dobrem oraz „Dobrzynianki” – Koło
Gospodyń Wiejskich z Dobrego.
Wspaniali artyści – wierszem, piosenką, koncertem – barwnie oprawili święto plonów w roku 2021.
Podczas tegorocznych dożynek
dokonano wręczenia odznaczeń
„Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaka jest przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju
wsi i rynków rolnych przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaki
otrzymali: Jacek Cyran, Ryszarda
Cyran, Kamil Zbrzeźniak, Mariola
Kaim, Agata Koseska, Ewa Świętochowska, Bogdan Roguski, Ryszard
Pisarczyk, Bogusław Feliks KaczNr 2/1 (10) 2021/2022

Fot. z arch. UG Dobre

Tekst: Emilia Szymańska

WYDARZENIA

Koło Gospodyń Wiejskich z Czarnogłowia
Koło Gospodyń Wiejskich „Głęboczanki” z Głęboczycy

Fot. z arch. UG Dobre

Koło Gospodyń Wiejskich z Mlęcina
marczyk oraz Barbara Kaczmarczyk.
Podczas dożynek rozstrzygnięto konkurs „Najpiękniejsza Zagroda Wiejska 2021”, zorganizowany przez wójta gminy Dobre.
Wyniki przedstawiały się następująco: pierwsze miejsce Małgorzata Pisarczyk z Mlęcina – nagroda
500 zł, drugie – Agnieszka Zaperta z Czarnogłowia – nagroda 400 zł,
trzecie – Renata Ornowska z Mlęcina – nagroda 300 zł. Pozostali
uczestnicy – Łukasz Pisarczyk z Rudzienka, Barbara Kalata z Makówca
Małego, Judyta Leszczyńska z Czarnogłowia, Iwona Dobrowolska
z Czarnocina – otrzymali nagrody
pieniężne o wartości 100 zł.
Wręczono też nagrody uczestnikom konkursu „Najpiękniejszy
Wieniec Dożynkowy”. Zwyciężył
wieniec Gminnego Żłobka w Dobrem – nagroda 700 zł, drugie miejsce zajęło dzieło Barbary i Tadeusza
Kalatów – nagroda 600 zł, trzeci
był wieniec KGW „Dobrzynianki”
z Dobrego – 500 zł, a czwarty KGW
z Mlęcina – nagroda 300 zł. Nagroda publiczności w wysokości 400 zł
trafiła do KGW z Mlęcina, a nagroda specjalna od poseł Teresy Wargockiej do KGW „Dobrzynianki”.
Na uczestników święta plonów
czekało wiele atrakcji: stoiska, wesołe miasteczko, punkty małej gastroNr 2/1 (10) 2021/2022

nomii, pyszna grochówka przygotowana przez OSP Poręby Nowe, także
wystawy okolicznościowe, projekt
„Mińsk ma kółkach”, realizowany
w ramach 600-lecia miasta Mińsk
Mazowiecki. Po raz pierwszy swoje kulinarne talenty zaprezentowały koła gospodyń wiejskich z terenu
gminy: „Dobrzynianki” z Dobrego,
„Dobrzańskie Zuchy”, „Czarnuszki” z Czarnogłowia, KGW z Mlęcina, „Rudzienianki” z Rudzienka
oraz „Głęboczanki” z Głęboczycy.
W namiocie GMINA DOBRE czekały rachmistrzynie Narodowego
Spisu Powszechnego. Można było
obejrzeć wystawę „Z walizki Jana
Zycha”, otrzymać publikację „Gmina Dobre 1990-2020” oraz gadżety
EDD21 Smaki Dziedzictwa. Na stoisku promującym Gminny Punkt
Konsultacyjny udzielano wszelkich informacji na temat programu Czyste Powietrze, z kolei KRUS
Mińsk Mazowiecki przeprowadził
konkurs dotyczący BHP. Podczas
dożynek istniała możliwość zaszczepienia przeciwko COVID-19
w punkcie szczepień.
Ostatnim punktem dożynek był
koncertu muzyki tanecznej. Gwiazdą wieczoru był Bartek Wrona, wystąpili także: Rokix i Candy, Menago, Kapitalny. Zabawa pod chmurką
trwała do godz. 22:00. Tę część poprowadził Tomasz Dziwiszek.

•
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„Najpiękniejsza zagroda wiejska” – uczestnicy konkursu

Wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”

„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” – laureaci konkursu

Dobre
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WYDARZENIA
Wieczór w Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem to projekt zrealizowany w ramach przedsięwzięcia
kulturalnego „Powiat miński Stolicą Kultury Mazowsza 2021”. W ramach Wieczoru… zrealizowano trzy działania,
które ze względu na sytuację epidemiczną zostały przeniesione do sieci, a ich premiera online odbyła się 22 maja.

Tekst: Emilia Szymańska

G

MINNE LEGENDY NA
DOBRZAŃSKIEJ SCENIE to nagranie przygotowane przez Muzeum Konstantego
Laszczki, urząd gminy w Dobrem, uczniów i nauczycieli ze
wszystkich szkół podstawowych
z terenu gminy Dobre, także

uczestników zajęć i instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrem oraz KGW „Dobrzynianki”. GMINNE LEGENDY…
przenoszą w odległe czasy, odkrywają historie naszej gminy, a nawet jej tajemnice. Przewodnikiem
i zarazem narratorem jest sam
Konstanty Laszczka. Nagranie to
efekt współpracy wielu dorosłych,
a przede wszystkim zaangażowania dzieci i młodzieży, które
w czasie pandemii podjęły się
przygotowań do nagrań i udziału
w projekcie. GMINNE LEGENDY… można obejrzeć na kanale
YouTube urzędu gminy Dobre.
Także 22 maja miała miejsce
premiera gry terenowej „Piłsudski
i Laszczka – o niepodległości z przyjaźnią w tle” po gminie Dobre oraz
po Dobrem. Wystarczyło pobrać
i wydrukować formularz gry z mapą
oraz kartę odpowiedzi, zabrać telefon komórkowy lub inne urządzenie do zrobienia zdjęć i wyruszyć.

Po odszukaniu punktów i rozwiązaniu wszystkich zadań należało przesłać dokumentację w formie zdjęć,
wypełnioną kartę odpowiedzi oraz
kartę uczestnika. Pierwszych 10
osób otrzymało nagrody – zestawy
książek, a dla pozostałych uczestników przewidziano upominki – pamiątkowe magnesy. Jako pierwsi
prawidłowe odpowiedzi oraz zdjęcia potwierdzające pobyt w wyznaczonych miejscach nadesłali: Jan S.
z Dobrego, Klaudia K. z Wołomina,
Beata J. z Dobrego, Martyna J. z Dobrego, Natalia J. z Dobrego, Julka Sz.
z Dobrego, Aleksander Sz. z Warsza-

wy, Mariola Ś. z Warszawy i Oliwka
G. z Dobrego.
Wystawa uliczna Z WALIZKI
JANA ZYCHA to kolejne przedsięwzięcie zrealizowane w ramach
projektu. Wystawa przygotowana przez Muzeum Konstantego
Laszczki została poświęcona twórcy muzeum – Janowi Zychowi. Kilkanaście plansz prezentujących fotografie, artykuły prasowe i inne
materiały gromadzone przez Jana
Zycha zostały udostępnione dla
zwiedzających od 22 maja do 22
czerwca na ulicy Kilińskiego w Dobrem, przed budynkiem szkoły podstawowej, czyli pierwszej siedziby
Społecznego Muzeum Konstantego
Laszczki. Prezentowane materiały znalazły się w walizce przekazanej przez krewnych Jana Zycha na
rzecz Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem. Wystawa od listopada
do końca grudnia była prezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Mińsku Mazowieckim jako ekspozycja zewnętrzna.
Projekt współfinansowany ze
środków samorządu Województwa
Mazowieckiego, realizowany w ramach wydarzenia pt. „Powiat miński
Stolicą Kultury Mazowsza 2021”.

•
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Fot. z arch. UG Dobre

Stolica kultury

WYDARZENIA
W Gęsiance przy pomniku poległych odbyła się uroczystość upamiętniająca dramatyczne wydarzenie z 1944 roku. 77 lat temu oddano strzał do
przejeżdżających przez miejscowość oddziałów niemieckich, które w odwecie wysadziły w powietrze piwnicę, mordując 38 osób.

Gęsianka pamięta
Tekst: Emilia Szymańska

U

roczystość, która miała
miejsce 8 sierpnia, rozpoczęła się o godz. 18:30 od przemarszu pocztów sztandarowych: Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej TPJP,
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości:
Dobre, Mlęcin, Poręby Nowe,
Rudzienko, Rynia, Wiśniew,

Ludwinów oraz pocztu Szkoły
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Mlęcinie.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego odmówiono modlitwę
w intencji pomordowanych poprowadzoną przez proboszcza kościoła
starokatolickiego mariawitów w Wiśniewie kapłana Zbigniewa Nawarę
oraz księdza Krzysztofa Wesołowskiego z parafii rzymskokatolickiej
w Wiśniewie. Następnie przedsta-

wiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, rodzin poległych oraz
mieszkańców okolicznych miejscowości złożyli kwiaty.
Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu: Aleksandry i Klaudii – absolwentek Szkoły Podstawowej im.
Marii Kownackiej w Mlęcinie, orkiestry dętej działającej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem,

„Ludwinianek” działających przy
KGW oraz „Dobrzynianek”, składających się z członkiń KGW w Dobrem. Patriotyczne wydarzenia
zwieńczyły podziękowania zastępcy
wójta gminy Dobre Piotra Chmielewskiego skierowane do przybyłych
w niedzielne popołudnie na teren
miejsca pamięci narodowej. Uroczystość poprowadziła dyrektor szkoły
w Mlęcinie Jolanta Jastrzębska.

•

Wyróżnieni Automobile
w
Dobrem
D
Tekst: Emilia Szymańska

•

Tekst: Emilia Szymańska

W

czerwcu Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem odwiedzili uczestnicy IX
Rajdu Po Ziemi Mińskiej Pojazdów Zabytkowych. W wydarze-

niu wzięły udział 44 załogi, czyli 93
osoby. Organizatorami wydarzenia
były: Stowarzyszenie Automobilistów Mińskich, Muzeum Ziemi
Mińskiej i Automobilklub Polski.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy do gminy Dobre za rok!

•

Fot. z arch. UG Dobre, Orkiestry Dętej w Dobrem

ziałająca w OSP Dobre orkiestra dęta wzięła udział
w VII Konkursie na Najlepszą
Orkiestrę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie

mazowieckim. Konkurs odbył
się 26 września w Maszewie Dużym, w gminie Stara Biała. Nasi
muzycy zdobyli WYRÓŻNIENIE
i 1 tys. zł. Dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie gminy Dobre na arenie Mazowsza!
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Dulska w muzeum
Tekst: Emilia Szymańska

W

Muzeum Konstantego
Laszczki w Dobrem zorganizowano Narodowe Czytanie.
Ogólnopolska akcja objęta patronatem pary prezydenckiej odbyła
się po raz dziesiąty w Polsce, a trzeci w gminie Dobre. W tym roku, 11
września, zgromadzeni wysłuchali

utworu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” odczytanego
m.in. przez przedstawicieli lokalnych władz, stowarzyszeń, sołectw,
uczniów szkół. Każda z osób, która
przyjęła zaproszenie do wspólnego czytania lektury, otrzymała pamiątkowy egzemplarz książki. Serdecznie dziękujemy wszystkim za
uczestnictwo!

•

Olimpiada gospodyń
Tekst: Emilia Szymańska

W

urzędzie gminy w Dobrem odbyła się Olimpiada Wiedzy o Wiejskim
Gospodarstwie Domow ym
i Przedsiębiorczości. Organizatorem Olimpiady, która miała miejsce 20 października, był
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Siedlce.
W wydarzeniu wzięło udział 13
kobiet z terenu gminy Dobre. Nad
przebiegiem konkursu czuwała komisja, której przewodniczyła Anna

Matyszczak z siedleckiego oddziału MODR. Uczestniczki olimpiady
rozwiązywały test zawierający 30
pytań z zakresu zagadnień niezbędnych w racjonalnym prowadzeniu
gospodarstwa domowego.
Uczestniczki otrzymały nagrody i upominki ufundowane przez
urząd gminy w Dobrem. W tym
roku największą wiedzą wykazała
się pani Bożena z Dobrego, drugie
miejsce zajęła pani Anna z Walentowa, a trzecie pani Barbara z Dobrego. Dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy!

•

Rowerem po gminie

W

niedzielę 19 września
po raz ósmy mieszkańcy gminy Dobre wyruszyli na
rajd rowerowy. W tym roku trasa
prowadziła przez Dobre – Wólkę
Kokosią – Poręby Stare – Poręby Nowe – Grabniak – Rudzienko – Rudno – Dobre, w sumie
ok. 20 km. Wśród cyklistów byli
mieszkańcy gminy Dobre, a także Mrozów i Warszawy. W tym
roku postój zaplanowano na teDobre
WIEŚCI

renie OSP w Porębach Nowych,
gdzie na wszystkich uczestników
czekały przysmaki z grilla, ciasto,
kawa i herbata. Podczas całej imprezy nad bezpieczeństwem oraz
zdrowiem rowerzystów czuwali policjanci i strażacy jednostek
OSP z Dobrego, Porąb Nowych
i Rudzienka. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną
zabawę. Jak widać, miłośników
sportu nie odstraszyła nawet kapryśna pogoda!

Fot. z arch. UG Dobre, z arch. GOK w Dobrem

Tekst: Mariola Chojecka

•
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LAURA na gali
Tekst: Emilia Szymańska

M

arian Janiak – kapelmistrz
Młodzieżowej Orkiestry
Dętej OSP Dobre otrzymał Nagrodę Powiatu Mińskiego LAURA w kategorii kultura i sztuka.
Wniosek zgłaszający wraz z uzasadnieniem złożył wójt gminy
Dobre. Uroczysta gala wręczenia
nagród odbyła się 14 października

w Miejskiej Szkole Artystycznej
w Mińsku Mazowieckim. Statuetki wręczali: przewodniczący rady
powiatu mińskiego Mirosław
Krusiewicz i starosta miński Antoni Jan Tarczyński.
Składamy serdeczne gratulacje
i podziękowania za zaangażowanie,
wysiłek, a przede wszystkim serce
wkładane w pracę z Młodzieżową
Orkiestrą Dętą z Dobrego.

•

Laszczka u Marszałka
Tekst: Emilia Szymańska

O

Fot. z arch. UG Dobre, z arch. GOK w Dobrem, arch powiatu mińskiego

d kilku lat gmina Dobre
podejmuje działania promujące Konstantego Laszczkę
oraz dobrzańskie muzeum poświęcone artyście.
Tym bardziej cieszy fakt, że
kolejny raz Muzeum Konstantego Laszczki zostało zaproszone do
udziału i wystąpienia na Powiatowym Forum Kultury. W wydarzeniu
wziął udział m.in. wójt gminy Dobre
Tadeusz Gałązka, przewodniczący
rady gminy Waldemar Szymański.
Podczas konferencji zorganizowanej 20 października odbył się panel
dyskusyjny dotyczący współpracy

między muzeami z terenu powiatu
mińskiego. W dyskusji, obok dr. Roberta Andrzejczyka – dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Leszka Celeja – dyrektora
Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku
Mazowieckim, wzięła udział Emilia Szymańska, reprezentująca Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem. Spotkanie było także okazją
do zaproszenia Krzysztofa Jaraczewskiego – wnuka Józefa Piłsudskiego i zarazem pierwszego dyrektora
Muzeum w Sulejówku – do zwiedzenia muzeum w Dobrem. Konstanty
Laszczka i Józef Piłsudski byli dobrymi przyjaciółmi, a sam artysta stworzył liczne wizerunki Marszałka.

•

Muzea Wielkiego Gościńca
Tekst: Emilia Szymańska

W

Sokołowskim Ośrodku
Kultury LOT WGL zorganizował spotkanie pn. „Muzea
na Szlaku Wielkiego Gościńca
Litewskiego”. W wydarzeniu, które miało miejsce 25 października,
wzięło udział 20 przedstawicieli
placówek, także wójt gminy Dobre Tadeusz Gałązka. Celem spotkania było nawiązanie współpra-
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cy przez muzea znajdujące się na
szlaku WGL, a w przyszłości stworzenie wspólnych produktów turystycznych.
Wielki Gościniec Litewski to historyczny trakt pocztowy Warszawa – Wilno. Po przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy ta trasa
stała się najważniejszą arterią Rzeczypospolitej. Obecnie jest to szlak
turystyczny, który prowadzi między
innymi przez Dobre.

•
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Niepodległa artystyczna
Tekst: Emilia Szymańska

G

minne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą świętą
w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Dobrem. We wspólnej
modlitwie uczestniczyły poczty sztandarowe OSP w Dobrem,
Mlęcinie, Rudzienku, Ryni, Porębach Nowych, a także Związku Piłsudczyków RP Okręgu

Wschodnio-Mazowieckiego oraz
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dobrem. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz
samorządowych, delegacje stowarzyszeń, kierownicy jednostek
oraz mieszkańcy.
Po uroczystościach kościelnych nastąpiło złożenie kwiatów
pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Okolicznościowy wieniec złożyli także przedstawiciele samorządu

gminy Dobre: wójt Tadeusz Gałązka, przewodniczący RG Waldemar
Szymański i zastępca wójta Piotr
Chmielewski.
Po zakończeniu uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni
na okolicznościowy program artystyczny do budynku OSP w Dobrem
przygotowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem oraz
Gminny Ośrodek Kultury. Całość
uroczystości uświetnił koncert or-

kiestry dętej OSP w Dobrem z dyrygentem Marianem Janiakiem oraz
opiekunem Janem Dzienisem na
czele. Podczas uroczystości wśród
dorosłych uczestników został przeprowadzony konkurs KRUS „Pracować bezpiecznie”. Nagrody rzeczowe
wręczyli: Adam Więckowski – kierownik placówki terenowej KRUS
w Mińsku Mazowieckiem, Paweł
Araszkiewicz – pracownik KRUS
oraz wójt Tadeusz Gałązka.

•

Choinka rozbłysnęła
Tekst: Emilia Szymańska

6

Fot. z arch. UG Dobre

grudnia w dobrzańskim
parku rozbłysło świąteczne drzewko. W mikołajkowym spotkaniu wzięło
udział wielu mieszkańców
gminy Dobre. Uczestników
przywitał wójt gminy Tadeusz Gałązka. O świąteczny
nastrój zadbali członkowie
kół działających w Gminnym Ośrodku Kultury.
Największą atrakcją było
spotkanie ze świętym Mikołajem, który obdarował najmłodszych drobnymi prezentami.

•
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Grupa teatralna GAFA otrzymała nominację do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Kultury Dziecięcej.
To jedno z największych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Podczas organizowanego co roku z okazji Dnia
Dziecka trzydniowego festiwalu prezentowane są dokonania młodych artystów oraz wspierany jest rozwój
artystyczny uczestników.

Mistrzowie teatru
Tekst i fot. Anetta Bodecka

J

ednym z najważniejszych elementów wydarzenia jest Spotkanie Mistrzów Teatru, podczas którego prezentowane są
najlepsze teatralne zespoły dziecięce – uczestnikami są laureaci regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych przeglądów,
festiwali i konkursów teatralnych.

Ze względu na pandemię zespoły teatralne prezentowały swoje
spektakle w formie on-line. W ramach festiwalu odbyły się warsztaty
teatralne, podczas których młodzi
artyści doskonalili swoje umiejętności pod kierunkiem aktorów. Grupa teatralna GAFA zaprezentowała
nagradzany spektakl „Porwanie literek”. Zespół przygotowały Anetta
Bodecka i Iwona Łukasiak.

Dzięki współpracy dyrekcji Szkoły Podstawowej w Dobrem
i Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem oraz uprzejmości dyrektor
Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim nasi dobrzańscy
artyści wystąpili na deskach teatralnej sceny i nagrali profesjonalny
spektakl. Grupa GAFA reprezentowała naszą gminę i powiat, Szkołę Podstawową im. Konstantego

Laszczki w Dobrem i Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem. Nagranie
jest dostępne w szkolnej i Gminnej
Bibliotece Publicznej w Dobrem.
Gratulujemy grupie teatralnej
GAFA sukcesów!

•

Programujemy!
Tekst: Mariola Chojecka

26

października w Gminnym Ośrodku Kultury
i Bibliotece odbyły się bezpłatne warsztaty w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania
„Gmina Dobre Programuje”.
W zajęciach wzięło udział 14 dzie-

ci. Podczas warsztatów uczestnicy tworzyli projekt robota z klocków LEGO BOOST i LEGO EV3,
później programowali, a na koniec był czas na zabawę i misję do
wykonania. Wszystkim uczestnikom się udało. Zajęcia dla dzieci były nauką programowania,
a przede wszystkim logicznego
i kreatywnego myślenia.

•

Sukcesy w przeglądzie
Tekst: Bożena Bodecka

Fot. z arch. GOK w Dobrem

R

eprezentantki Gminnego
Ośrodka Kultury w Dobrem
wzięły udział w XIV Powiatowym Przeglądzie Patriotycznym
„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”. Zaprezentowały swoje umiejętności 3 i 4 listopada w Gminnym Centrum Kultury im. Heleny
Wielobyckiej w Mrozach.
W kategorii śpiew – szkoły średnie i dorośli, GOK w Dobrem reprezentowały Julia Czapska i Zuzanna
Bodecka. Dziewczęta zaśpiewały
Nr 2/1 (10) 2021/2022

utwór „Modlitwa o pokój” i zdobyły
pierwsze miejsce w swojej kategorii,
a także nagrodę specjalną za najlepszy występ z akompaniamentem instrumentalnym na żywo, bądź bez
towarzyszenia instrumentów.
Zuzanna Bodecka wystąpiła również w kategorii recytacja – szkoły średnie i dorośli. Wyrecytowała wiersz „List do matki
z Oświęcimia”, zdobywając pierwsze
miejsce. 14 listopada dziewczęta wystąpiły także podczas koncertu laureatów. Julię i Zuzannę do występu
przygotowała Bożena Bodecka.

•
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USC, GOK
Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński, „Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

Pół wieku razem
Tekst: Danuta Rawska

I

tak już od ponad 50 lat tę drogę przemierza 10 par z gminy
Dobre, które 15 września w sali
konferencyjnej urzędu gminy obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Tego
dnia świętowały pary, które obchodziły złote Gody w roku 2020,
gdyż pandemia uniemożliwiła
tradycyjne spotkanie z przedstawicielami samorządu gminnego.
Jubilaci:

Janina i Mieczysław Abramczukowie
Zofia i Witold Bodeccy
Zofia i Józef Gadajowie
Agnieszka i Ryszard Gadomscy
Teresa i Jan Kaniowie
Teresa i Zdzisław Kowalscy
Martyna i Wiesław Makowscy
Anna i Zygmunt Perzykowie
Halina i Janusz Rutkowscy
Zofia i Jan Sabakowie

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie dla samych jubilatów, ale też
ich rodzin – dzieci, wnuków i prawnuków. Tę wyjątkową uroczystość rozpoczęła kierownik USC
Danuta Rawska, witając gości okolicznościowym przemówieniem,
podkreślając, że nie sztuką jest pokochać, lecz sztuką jest wytrwać,
i jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, to dokonał
wielkiej sztuki.
Uroczystego aktu dekoracji Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w dowód społecznego uznania dla
trwałości małżeństwa i rodziny dokonał zastępca wójta gminy Piotr
Chmielewski w asyście przewodniczącego rady gminy Waldemara Szymańskiego oraz sekretarza
Marcina Sitnickiego. Władze gminy

skierowały do szanownych jubilatów słowa uznania i podziękowania
za godne i przykładne dla młodego
pokolenia życie małżeńskie. Podniosłą chwilę uczczono szampań-

skim toastem i przepysznym tortem
oraz występem młodzieży z koła teatralnego i wokalnego GOK, przygotowanym przez Bożenę Bodecką
i Anettę Bodecką.

•

Wójt gminy Dobre, SP w Dobrem i GOK w Dobrem zorganizowali dla dzieci
półkolonie pn. „Lato w Dobrem”.

Lato w Dobrem
N

a dzieci czekały liczne
atrakcje: zajęcia sensoryczne, plastyczne, muzyczne
i teatralne. Były konkurencje
sportowe, karaoke. Starsza grupa
przygotowała dla młodszych kolegów przedstawienie kukiełkowe
„Czerwony Kapturek”. Warsztaty kulinarne „Masterchef Junior”
pozwoliły sprawdzić się w roli kucharza. Nie zabrakło wycieczek.
Dzieci były w Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem, z zainteresowaniem słuchały opowieści
pani kustosz. W kinie w Siedlcach
obejrzały film „Lucky”, a w drodze powrotnej zajechały do zamDobre
WIEŚCI

ku w Liwie. Wycieczka na Farmę Iluzji także sprawiła wiele
radości. Na dzieci czekały liczne
atrakcje: latająca chata tajemnic,
tunel zapomnienia, labirynt luster, stereowizje 3D, bajkowy pałac cieni oraz karuzele, park linowy i ulubione dmuchańce.
Warsztaty w gospodarstwie
agroturystycznym w Głęboczycy
„Być jak Indiana Jones” okazały się
wspaniałą przygodą. Dzieci łowiły
ryby, strzelały z łuku, odwiedziły Bajkowy Las, maszerowały leśną ścieżką
edukacyjną. Zjazd na tyrolce i przejażdżka wozem podobały się wszystkim uczestnikom. Panie ze stołówki
szkolnej przygotowywały dla uczestników półkolonii pyszne posiłki.

Fot. z arch. UG Dobre

Tekst: Anetta Bodecka

•
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Wakacje w Rzucewie
Tekst: Magdalena Kowalczyk

D

zięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Stowarzyszeniem
Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras dzieci i młodzież kolejny raz uczestniczyli w koloniach
letnich. Tym razem wypoczynek odbywał się nad morzem
w miejscowości Rzucewo w okresie 10-19 sierpnia. W wyjeździe
wzięło udział 28 osób. Podczas

pobytu młodzież uczestniczyła w wycieczkach autokarowych
i pieszych po nadmorskich miejscowościach takich jak Władysławowo, Wejherowo, Jastrzębia
Góra i Puck, gdzie poznawała najciekawsze zabytki okolicy. Nie zabrakło także plażowania, kąpieli morskich, rejsu statkiem oraz
kolonijnych zabaw, gier i konkursów. Dla osób ubezpieczonych
w KRUS wypoczynek został dofinansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego
Rolników.

•

W trosce o seniorów
Tekst: Magdalena Kowalczyk

Z

uwagi na utrzymujący się
stan epidemii koronawirusa Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej kontynuował uczestnictwo w programie „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia
Seniorów. Strategicznym celem
programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym
i samotnym powyżej 70 roku życia, którzy w obowiązującym sta-

nie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Seniorzy mogli
liczyć na pomoc w postaci dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków
higieny osobistej, załatwienia
drobnych spraw urzędowych, dostarczenia posiłków.

•

Nasza pomoc
Tekst: Magdalena Kowalczyk

Fot. z arch. UG Dobre

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem
przy współpracy z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej po
raz kolejny realizował Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram
2020, który był współfinansowany z Europejskiego FunNr 2/1 (10) 2021/2022

duszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym. Dzięki programowi najuboższym mieszkańcom gminy zapewniono pomoc
żywnościową. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdysponowali 26 984,2 kg
żywności o łącznej wartości
131 889,77 zł. Pomocą zostało objętych 652 beneficjentów.

•
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBREM
Niejeden z przedszkolaków marzy o tym, by zostać strażakiem. Aby
przekonać się, jak wygląda niezwykle trudna praca strażaka, 22 czerwca
dzieci ze wszystkich grup wybrały się na wycieczkę do remizy strażackiej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem.

Wycieczka do OSP
Tekst: Magdalena Szuba
Fot. Agnieszka Starczewska

W

yc ie c z k a w zbud zi ł a
ogromne zainteresowanie. Na przedszkolaków czekali
ubrani w stroje strażackie druhowie. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały opowieści o trudnej, odpowiedzialnej
i niebezpiecznej pracy strażaka,

utrwaliły w pamięci numery telefonów do straży pożarnej – 998
i numer alarmowy – 112.
Maluchy oglądały wozy strażackie, poznały wyposażenie
i sprzęt służący do udzielania pomocy nie tylko w przypadku pożarów, ale również wypadków drogowych i innych trudnych sytuacji
wymagających interwencji straża-

ków. Z dużym zainteresowaniem
oglądały pokaz zastosowania nożyc
pneumatycznych i węża strażackiego. Dużą atrakcją była możliwość
usłyszenia sygnałów, których strażacy używają do gaszenia pożarów.
Jednak najwięcej emocji wzbudziła

kurtyna wodna.
Dziękujemy serdecznie strażakom, którzy umożliwili przedszkolakom poznanie ich zawodu z bliska.
Życzymy wytrwałości w codziennych zmaganiach z przeciwieństwami losu.

ciąganie liny, szukanie kosztowności w kopalni złota, ścieżka sprawnościowa.
Zwieńczeniem pobytu w gospodarstwie był spacer Bajkową ścieżką, gdzie dzieci zgadywały, z jakiej

bajki pochodzi dana ekspozycja
i słuchały przepięknych opowieści
gospodarza. Na koniec sami mogliśmy poczuć się jak bajkowe stwory, przeglądając się w krzywych lustrach.

•

Wyprawy pierwszaków
U

czniowie klas pierwszych
wyjechali na swoją pierwszą wycieczkę szkolną. Pod
opieką pani Zofii Kossakowskiej, Magdaleny Stępień, Bożeny Bodeckiej i Izabeli Wytrykus
21 września odwiedzili pobliskie
gospodarstwo agroturystyczne,
znajdujące się w Głęboczycy. Tam
pod czujnym okiem gospodarzy
szatkowali kapustę i poznali recepturę kiszenia.
Kolejnymi atrakcjami były
przejażdżka traktorem, gdzie można było podejrzeć wypasające się
kozy i spacer po lesie. Spacer zorganizowany był po ścieżce edukacyjnej, gdzie dzieci zobaczyły sylwety

zwierząt polskich lasów, ich tropy, warunki życia i odżywiania się,
a także budowę drzew i przekrój ich
słojów.
Po powrocie odważniejsi uczestnicy wycieczki mogli wydoić krowę,
która dawała… wodę!
Po zjedzeniu przygotowanych
przez rodziców kanapek i napiciu
się ciepłej herbaty czekała nas lekcja
przyrody. Widzieliśmy wiele rodzajów dyń i zobaczyliśmy, jak mieszkają pszczoły.
Na dzieci czekały liczne atrakcje ruchowe na świeżym powietrzu:
bieg slalomem między ruchomymi
workami, zwijanie na czas jaszczurki, zjazd na tyrolce, łowienie ryb
i żółwi, układanie giga puzzli, bieg
na trzyosobowych „nartach”, prze-

Ptasie radio
Tekst i fot. Anetta Bodecka

P

owiatowy Konkurs Recytatorski Jednego Wiersza, który
miał miejsce 7 czerwca, z uwagi
na sytuację epidemiczną miał forDobre
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mę spotkania online. Wpłynęło
69 prezentacji wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Naszą szkołę
reprezentowali: Piotr Zbrzeźniak,
Paweł Zbrzeźniak z klasy I, Zofia

•

Rosa z klasy II, Kornelia Trzepak
z klasy II, Anna Wawer z klasy IV
i Julia Czapska z klasy VIII. Dziękujemy uczestnikom za wzięcie
udziału w konkursie. Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania
i pięknie recytowali wiersz, a Anna
Wawer z klasy IVb zajęła II miejsce
w kategorii klas I-IV. Uczennicę
do konkursu przygotowała Anetta
Bodecka.
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Fot. z arch. UG Dobre

Tekst i fot. Magdalena Stępień

•
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBREM

Lublin pamięci
Tekst: Gabriela Miąskiewicz
Fot. Hanna Wolska

W

czwartek 23 września
2021 roku około godziny 7:00 młodzież z klas ósmych
naszej szkoły oraz szkoły w Mlęcinie wyruszyła do Lublina.
Wyjazd został wcześniej zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach przez wychowawców tych
klas. Łącznie w wyprawie wzięło
udział 55 uczniów.
Wszystkich uczestników wycieczki podzielono na dwie grupy,
które pojechały w oddzielnych autokarach. Pomimo około trzygodzinnej podróży nikomu się nie nudziło.

Czas upłynął bardzo szybko, wypełniony rozmowami, śmiechem lub
słuchaniem muzyki. Zanim się obejrzeliśmy, byliśmy u celu.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od
obozu koncentracyjnego w Majdanku. Od przewodniczki dowiedzieliśmy się wielu ciekawych i pouczających informacji na temat II wojny
światowej. Przebywanie w tym miejscu w niektórych wzbudziło silne emocje, a jeszcze innym wiele
uświadomiło. Pod pomnikiem upamiętniającym ofiary niemieckiego okrucieństwa złożyliśmy kwiaty wyrażające nasz hołd i szacunek
wszystkim, którzy stracili swoje życie na obozie.
Po refleksyjnej części wyjazdu

przyszedł czas na zwiedzanie starego miasta w Lublinie oraz jego
przedmieść. Podczas wędrówki
mieliśmy okazję wstąpić do archikatedry św. Jana Chrzciciela i św.
Jana Ewangelisty. Po jakimś czasie
ogłoszono przerwę, w ramach której
umożliwiono nam zakup i spróbowanie tradycyjnych cebularzy, czyli
przysmaku zwiedzanego przez nas
regionu. Przewodniczka niestrudzenie opowiadała nam o pięknie
i ciekawostkach związanych z „Miastem inspiracji”.
W drodze powrotnej zmęczenie
wśród uczestników było prawie niezauważalne. Wszyscy wymieniali się
przemyśleniami i cieszyli z wyjazdu.
Podczas ostatnich dwudziestu mi-

nut podróży do domu zorganizowano quiz dotyczący zdobytej wiedzy,
który wszyscy zdali na 5+. Nie zabrakło też piosenek dedykowanych
naszym opiekunom i panu kierowcy. Brawom i podziękowaniom nie
było końca. Do Dobrego dojechaliśmy ok. godziny 18:00.
Moim zdaniem wycieczka była
wspaniale zorganizowana i wiele
nas nauczyła. Sądzę, że odwiedzenie Majdanka bardzo pomoże nam
w zrozumieniu tematu II wojny
światowej, poruszanego na lekcjach
historii bądź języka polskiego.

•

Dzień Ziemi w przedszkolu
Tekst: Agnieszka Starczewska

D

zień Ziemi obchodzimy 22
kwietnia. Jego celem jest
popularyzowanie postaw proekologicznych oraz uświadomienie
społeczeństwu, jak kruchy jest
ekosystem planety ludzi. Dzień
Ziemi to najważniejsze święto

ekologiczne, zatem w przedszkolu
nie mogło go zabraknąć. W tym
roku postanowiliśmy uczcić ten
dzień zasadzeniem krzewów na
terenie ogródka przedszkolnego.
Młodzi ogrodnicy z wszystkich
grup wiekowych spisali się na medal. Wspólnymi siłami zasadzili
kilka krzewów.

•

Na tropie jesieni
Tekst i fot. Małgorzata Sysiak,
Izabela Rokicka

Fot. z arch. UG Dobre

U

czniowie klas drugich pod
opieką M. Sysiak, I. Rokickiej, I. Łukasiak oraz A. Bodeckiej już od września odkrywali
uroki polskiej złotej jesieni. Drugoklasiści bacznie obserwowali
ślady jesieni w pobliskim lesie. Do
kącików przyrodniczych w swoich klasach dzieci zabrały „skarby”, z których wyczarowały wiele ciekawych prac plastycznych,
Nr 2/1 (10) 2021/2022

m.in. korale z jarzębiny, odbijanki z liści, a także stworzyli portrety z darów jesieni przyniesionych
z ogrodów i sadów.
6 października uczniowie podziwiali jesienną szatę w Warszawie. Najpierw uczestnicy wycieczki zwiedzali stare miasto, słuchając
wielu ciekawych legend związanych
z naszą stolicą, a potem doświadczyli niezwykłej magii w Muzeum Iluzji. Zwieńczeniem wycieczki i okazją
do spożytkowania nadmiaru energii
był pobyt w sali zabaw.

•
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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
Uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej.

Witamy w szkole
Tekst: Marzena Szczurowska

U

roczystość pasowania, która
odbyła się 20 października
2021 r., uświetnili swoją obecnością zastępca wójta gminy Dobre
Piotr Chmielewski oraz licznie
zgromadzeni rodzice. W pięknie
udekorowanej auli pierwszoklasiści
zaprezentowali program artystyczny, w którym ukazali swoje umiejętności i zdolności wokalne oraz
recytatorskie. Następnie wykazali
się wiedzą na temat obowiązków
ucznia i naszego kraju oraz szkoły. Ten egzamin zdali na szóstkę.

Doskonałym występem uczniowie
udowodnili, że są gotowi do sumiennej nauki i pracy w szkole. Po
części artystycznej pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie,
a dyrektor dokonał aktu pasowania na ucznia. Życzył najmłodszym
uczniom powodzenia i wielu sukcesów w nauce. Na zakończenie dzieci otrzymały prezenty ufundowane
przez naszą szkołę i urząd gminy
w Dobrem. Od tej chwili pierwszoklasistów można oficjalnie wpisać
w poczet uczniów naszej szkoły!
Serdecznie gratulujemy!

•

Rozwojowe boisko
Tekst: Anna Wielgo

Z

wielkim zainteresowaniem
uczniowie, rodzice i nauczyciele obserwowali szybko
i sprawnie postępujące prace
związane z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
szkole w Dropiu. Boisko zostało

Myślę, nie śmiecę

oddane do użytkowania już pod
koniec roku szkolnego 2020/2021.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Ministerstwu Sportu i gminie Dobre
za sfinansowanie i wybudowanie
wspaniałego obiektu. Nowe boisko
daje pełną możliwość rozwoju fizycznego naszym uczniom, sprzyja wzrostowi zainteresowań spor-

Dobre
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Tekst: Emilia Kotunia

oznakowanych workach.
„Sprzątanie świata – Polska” jest
wspólną lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem
ograniczenia wytwarzanych odpadów. Podjęte działania przyczyniły
się do poprawy wizerunku najbliższej okolicy i samopoczucia podczas
spacerów po lesie, także kształtowały wspólną odpowiedzialność za
stan środowiska wokół nas.

W

tym dniu uczniowie zamiast kupować kwiaty dla
nauczycieli przekazali pieniądze
do skarbonek wolontariuszy.
Zebrane środki zostały przekazane Fundacji „Pomóż Im”, która
działa na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi, i hospicjum
dla dzieci. Kolejny raz uczniowie
i rodzice uczniów naszej szkoły udowodnili, że są wrażliwi na
potrzeby innych i włączyli się do

28

akcji. Dzięki ich zaangażowaniu
zebraliśmy 561,09 zł. Zebrane
podczas zbiórki pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację,
leki, sprzęt medyczny lub artykuły higieniczne.
Kwiaty to piękny prezent, ale
bardzo nietrwały. Śluby, rocznice,
urodziny czy inne wydarzenia okolicznościowe są doskonałą okazją do
pomagania i dzielenia się dobrem.
Zamiast kwiatów poproś gości
o wsparcie podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.

•
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Fot. z arch. SP Drop

Nadzieja dla dzieci

J

•

•

W dniu zakończenia roku szkolnego Szkolne Koło Wolontariatu
postanowiło przeprowadzić niecodzienną akcję charytatywną.

Tekst: Marzena Szczurowska

ak co roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska”.
Tegoroczne hasło kampanii to
„Myślę, więc nie śmiecę”, a jej finał przypadł na 17-19 września.
W tych dniach uczniowie z wychowawcami podjęli działania
mające na celu poprawę wyglądu
najbliższej okolicy. Skupiono się
na porządkowaniu terenu wokół
szkoły. Ponadto czyszczono przydrożne rowy i okoliczne lasy. Zebrane nieczystości segregowano
i umieszczono w odpowiednio

towych. Z boiska korzysta również
starsza młodzież, dorośli, lokalna
społeczność. W weekendy rozgrywane są mecze piłki nożnej. To inwestycja bardzo trafiona i potrzebna. Boisko służy także integracji
społecznej tak bardzo potrzebnej
w małych miejscowościach, takich
jak Drop i okoliczne wsie.

S Z K O Ł A P O D S TA W O W A W M L Ę C I N I E

Sportowcy
na medal
Tekst: Michał Zgudka

L

ekkoatletyczna reprezentacja naszej szkoły tym razem
zdobyła aż cztery medale w Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych im. H. Jakimiaka w Siedlcach. złoto w pchnięciu
kulą wywalczyła niezawodna Natalia Dąbrowska, w rzucie piłeczką palantową srebro uzyskał Mikołaj Cyran, a Dawid Czapski
w tej samej konkurencji zdobył
brązowy medal. Uzyskali wyni-

ki kolejno 39,5 i 34 m! Natomiast
w najdłuższym biegu, na dystansie 2000 m, brązowy medal wywalczył Kacper Ornowski.
Z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej
w Mlęcinie 6 października 2021 r.
odbył się turniej czwórek siatkarskich. Reprezentacje naszej szkoły rywalizowały z rówieśnikami
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dobrem. Nasi sportowcy także
spisali się na medal.

•

Wyjątkowy dzień

Tekst: Urszula Tokarska

K

olejnych 14 uczniów zostało przyjętych do braci
uczniowskiej naszej szkoły. Uroczystość pasowania miałam miejsce 13 października 2021 r., ale
zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego dziecka moment,
uczniowie klasy pierwszej i drugiej przedstawili swoje umiejętności w programie artystycznym
przygotowanym przez wychowawczynie Edytę Kaczorek i Urszulę Tokarską. Zaprezentowali
w nim swoje umiejętności wokal-

ne i recytatorskie, przedstawili piękny program o ojczyźnie.
Swoją postawą udowodnili, że są
gotowi do złożenia uroczystego
ślubowania na sztandar szkoły.
Po złożeniu ślubowania dyrektor
szkoły Jolanta Jastrzębska dokonała symbolicznego pasowania
na ucznia. Z okazji tej uroczystości wychowawczynie klas i zastępca wójta gminy Dobre Piotr
Chmielewski wręczyli uczniom
dyplomy oraz upominki. Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe
zdjęcia oraz słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.

•

Wizyta u Świętego Mikołaja
Tekst: Małgorzata Pisarczyk

Fot. z arch. SP w Mlęcinie

N

asi najmłodsi uczniowie
24 listopada razem ze swoimi wychowawcami udali się na
wycieczkę w miejsce, o którym
marzy każde dziecko. Odwiedziliśmy Świętego Mikołaja i Bombkolandię. Uczniowie zniszczyli
listę mniejszych i większych grzeszków w urządzeniu do mielenia
złych uczynków. Następnie wrzuNr 2/1 (10) 2021/2022

cili listy z życzeniami do specjalnej skrzynki pocztowej i odwiedzili gabinet Świętego Mikołaja.
Tam podpatrywali jego codzienną
pracę, mieli możliwość porozmawiania z nim, a później otrzymali
prezenty. Na koniec tej fantastycznej przygody odbyły się warsztaty
połączone z pokazem powstawania szklanych ozdób – od wydmuchiwania szkła palnikiem po ich
dekorację.

•
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G M I N N Y Ż ŁO B E K W D O B R E M
Palma wielkanocna to tradycyjny symbol Niedzieli Palmowej. Powstała na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Żłobkowa palma

G

minny żłobek w Dobrem
przystąpił po raz drugi do
konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną pod patronatem
wójta gminy Dobre. Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrektor żłobka Beaty Jerzak oraz pracowników
placówki powstała 4-metrowa palma wielkanocna. Wszyscy wyka-

zali się ogromną kreatywnością
i umiejętnością wykonania pięknych papierowych kwiatów. Żłobkowe ciocie starannie dobierały
poszczególne elementy, przez co
powstała niezwykła i wyjątkowa
palma, która zajęła I miejsce z nadzieją, że będzie dla innych inspiracją przed Niedzielą Palmową.

Dziękuję pracownikom żłobka
za pracę i trud włożony w przygotowanie pięknego dzieła sztuki. Jestem
pod wrażeniem waszej kreatywności i inwencji twórczej. Składam
również podziękowania naszym
żłobkowym rodzicom za dostarczenie wielu niezbędnych, zielonych
materiałów.

•

Wieniec od zuchów
P

ierwszy raz w historii żłobka przystąpiliśmy do organizowanego przez wójta gminy Dobre konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Jego przygotowanie to kilka dni intensywnej pracy. Całość powstała na bazie konstrukcji,
szkieletu wozu drabiniastego obudowanego ogromną ilością zbóż, kwiatów, ziół,
warzyw – wszystkim tym, co dała nam ziemia.
Podczas gminnych dożynek w Dobrem ogłoszono wyniki konkursu. „Małe Zuchy”
zajęły I miejsce, a wójt gminy Dobre Tadeusz Gałązka nagrodził nasze dzieło bonem pieniężnym o wartości 700 zł oraz pamiątkowym dyplomem.
Serdeczne podziękowania składam pracownikom żłobka za zaangażowanie w stworzeniu pięknego wieńca dożynkowego oraz rodzicom za dostarczenie materiałów do jego wykonania.

•

Żłobek wyróżniony
K

onkurencja była duża i jest
nam tym bardziej miło, że
spośród tak wielu zgłoszonych
żłobków wśród nominowanych
placówek na arenie ogólnopolskiej pojawiły się „Małe Zuchy”. Jest to zasługa całej żłobkowej orkiestry. Konkurs składał
się z dwóch etapów. Warunkiem
uczestnictwa było złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który zawierał szereg
Dobre
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szczegółowych pytań dotyczących funkcjonowania placówki.
W drugim etapie konkursu wzięły udział żłobki i kluby dziecięce,
którym wcześniej kapituła przyznała największą liczbę punktów.
Do drugiego etapu kadra przygotowała prezentację multimedialną,
przedstawiającą funkcjonowanie naszego żłobka. Nagrodę w imieniu placówki odebrała dyrektor Beata Jerzak
podczas IV edycji ogólnopolskiej

konferencji „Żłobki i Kluby Dziecięce
2021 – Bo jakie początki, takie będzie
wszystko” zorganizowanej w Pułtusku. Żłobek otrzymał również voucher o wartości 500 zł na szkolenia
i eventy online organizowane przez
I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków
i Klubów Dziecięcych. Otrzymana
nominacja jest dla wszystkich pracowników żłobka ogromnym zaszczytem i docenieniem naszej pra-

30

cy. Wyróżnienie dodaje nam skrzydeł
i radości, utwierdza także w przekonaniu, że zmierzamy w dobrym kierunku.

•
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Tekst: Beata Jerzak, fot. z arch. gminnego żłobka w Dobrem

Gminny Żłobek w Dobrem „Małe Zuchy” po raz drugi otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie ŻŁOBEK ROKU 2021 organizowanym przez Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych pod patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

WSPOMNIENIA
Lasy, pola, przepływająca rzeczka Osownica… w takim bajecznym otoczeniu znajduje się Szkoła Podstawowa im. Piotra Wysockiego w Dropiu.
Szkoła ta ma niezwykłą tradycję, powstała bowiem, przetrwała i działa po dzień dzisiejszy dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności lokalnej.

Wspomnienia z Dropia
Tekst: Marta Bodecka-Zych,
Mariola Chojecka

H

Fot. z arch. SP Drop

istoria placówki rozpoczyna się w czasach przedwojennych. Do jej powstania w 1925
roku istotnie przyczynił się Bronisław Sobótka – światły mieszkaniec Dropia, właściciel młyna.
Dzieci uczyły się w prywatnych
domach gospodarzy, początkowo u Janiny Koseskiej, następnie
u Józefa Owsianko. Podczas II
wojny światowej budynek, w którym odbywało się nauczanie, został zniszczony, dlatego szkołę
przeniesiono do Piwek. Mieszkańcy Dropia zadbali jednak
o to, aby placówka powróciła do
ich miejscowości – stało się to
w 1956 roku. Gospodarzem nauczania stał się wówczas Stanisław Książek.
16 września 1958 roku powołano Komitet Budowy Szkoły, któremu przewodniczył Benedykt Koseski. Podobnie jak do powstania
szkoły, tak i do jej budowy przyczynili się mieszkańcy: m.in. Stanisław Koseski, Stanisław Krusiński,
Stanisław Krasuski oraz Benedykt
Koseski. Nieodpłatnie przekazali
oni działki, na których wkrótce rozpoczęła się budowa. Wmurowanie

aktu erekcyjnego pod nowy budynek odbyło się 7 sierpnia 1963 roku,
a uroczystego otwarcia dokonano
30 sierpnia 1964 roku. Z inicjatywy Jana Zycha placówka otrzymała
imię Piotra Wysockiego – bohatera
nocy listopadowej, uczestnika bitwy
pod Dobrem.
Pierwszym kierownikiem
szkoły został Jan Adamiec, który
w 1970 roku przekazał stanowisko
nauczycielce z 14-letnim doświadczeniem pracy w placówce – Henryce Książek. Następnie kierownictwo objęła Anna Komuda, która
kierowała szkołą do 1993 roku. Dziś
dyrektorem placówki jest Stanisław
Laszczka.
Przez lata w placówce realizowano liczne inwestycje, między innymi
rozbudowano budynek, stworzono bezpieczne i dogodne warunki do pracy i nauki. Dziś szkoła jest
nowoczesną placówką, jednak nauczyciele, uczniowie i rodzice nie zapominają o tradycjach i dbają o nią
jak o własny dom, pamiętając, że
są ludzie, którzy wspominają pracę
w szkole niezwykle ciepło, tak jak
Zofia Malejczyk, emerytowana nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka. Oto krótka rozmowa z panią Zofią:

Budynek szkolny od strony frontowej, 1959/60 r.
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Uczniowie podczas spotkania z przedstawicielem Wojska Polskiego, 9 maja 1967 r.

Jak zaczęła się pani droga
w Szkole Podstawowej w Dropiu?
Pochodzę z Leśnik. Do Joanina przeprowadziłam się 1963 roku.
I od września 1963/1964 zaczęłam
pracę w szkole w Dropiu. Można powiedzieć, że nastąpiła mała zamiana miejsc, bo wcześniej pracowałam
w szkole w Ruchni, a gdy tu przeszłam, to pani Gajowniczek, która tu
pracowała, poszła tam do pracy.
Jak to się stało, że została pani
nauczycielką?
Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
w Węgrowie, a później Studium Nauczycielskie w Warszawie – polonistykę.
Mój starszy o 10 lat brat był nauczycielem, zawsze po imieninach
i w Dniu Nauczyciela przynosił do
domu piękne kolorowe, artystycznie wykonane laurki, których mu
zazdrościłam. Bardzo mi się to podobało, jak dzieci poprzez te laurki
okazywały wdzięczność nauczycielom. Myślę, że to one mnie po części skłoniły do tego zawodu, ale też
i brat mnie pokierował, abym ukończyła liceum i później Studium Nauczycielskie, i tak też się stało.
Jakie są pani wspomnienia
z pierwszych lat pracy w szkole
z dziećmi?
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Pierwszą pracą, jaką dostałam,
była szkoła w Ruchnie. Tam dostałam klasę VI – dość liczną. Uczyłam
języka polskiego i języka rosyjskiego. Mieszkałam na stancji, gdzie zaprzyjaźniłam się z córką gospodarzy,
u których mieszkałam. Jak mi się nudziło, to pomagałam im w gospodarstwie. Wtedy jeszcze kobiety siały len
i było mnóstwo pracy, którą lubiłam
i też znałam, bo również mieszkałam
na wsi i te prace nie były mi obce.
Rok później, gdy już przyszłam
do pracy w szkole w Dropiu, kierownikiem był pan Jan Adamiec,
który później przeszedł do szkoły
w Dobrem. W Dropiu od początku
uczyłam języka polskiego i prowadziłam też bibliotekę szkolną. Pracy
było mnóstwo, bo do sprawdzania
klasówki, dyktanda, wypracowania
i lektury trzeba było sobie przypomnieć i oczywiście przygotować się
do lekcji. Poza tym w bibliotece trzeba było posegregować, skatalogować, wpisać do księgi inwentarzowej
książki, które trafiły do szkoły z sąsiednich małych placówek.
Wspomnienia ze szkoły w Dropiu – przyjemnie się pracowało,
dzieci były grzeczne i moje marzenie spełnione.
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