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Sprawozdanie z X sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej 

W dniu 18.09.2015 r. o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyła się X 
Sesja Rady Miejskiej. 
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z obrad IX sesji Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady Jarosław Budnik udzielił głosu radnej 
Halinie Raducha, która wręczyła Burmistrzowi Certyfikat na 
produkt lokalny swojskie masło, wpisany na Listę Produktów 
Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa. 
4. Zgłaszanie interpelacji przez Radnych. Radny Grajewski:  
1) Zakup samochodu na potrzeby straży pożarnej w Olszy. 2)  
Profilowanie równiarką drogi w Trzyrzeczkach. 3) Sprawa 
asfaltowania drogi Domuraty-Bagny. 4) Sprawa nielikwido-
wania referatu Gospodarki Gruntami i Promocji. 5) Sprawa 
udostępnienia protokołu związanego ze spotkaniem w Urzę-
dzie Miejskim ze Starostą Powiatu Sokólskiego. Radny Je-
dliński: 1) Udzielenie informacji odnośnie remontu chodnika 
na ul. Plac Kościuszki – czy jest to tylko częściowa rewitali-
zacja, czy remont chodnika będzie robiony dalej? 2) Kiedy 
nastąpi przebudowa przepustu i formalne oddanie ul. Armii 
Krajowej do użytku? 3) W  jaki sposób gmina ma zamiar w 
przyszłości wykorzystać działki zakupione za około 118 tys. 
zł od pana Krzysztopika, czy będzie tam prowadzona jakaś 
dalsza inwestycja, czy zostaną te działki wydzierżawione w 
celu uzyskania dodatkowych środków do budżetu gminy? 4) 
Czy działki pod drogi usytuowane przy ul. Armii Krajowej, 
przekazane gminie przez pana Krzysztopika będą nadal bez-
umownie przez niego obsiewane? 5) Czy są prowadzone 
działania w temacie powstania podstrefy ekonomicznej w 
Dąbrowie Białostockiej? 6) Sprawa dalszego wydawania 
miesięcznika Głos Dąbrowy. Były naciski na wydawcę i re-
daktora naczelnego miesięcznika Głos Dąbrowy, aby doko-
nać zmian i powiększyć zespół redakcyjny. Zmiany zostały 

dokonane, jednak 
jak powiedział pan 
Burmistrz – za-
mknijmy pewien 
etap wydaniem 
dwusetnego nume-
ru gazety. Co dalej 
z gazetą? 7) Okre-
sowo bywa duża 
kolejka przy kasie 
w Urzędzie Miej-
skim – prośba o 
przyjrzenie się 
sprawie i podjęcie  
działania, aby usprawnić jej funkcjonowanie. Radna Jackie-
wicz: 1) remont drogi w Grzebieniach od Jaczna do Szostak. 
2) wycięcie drzewa znajdującego się przy branie wjazdowej 
do Szkoły Podstawowej w Różanymstoku. 3) ustawienie 
trzech latarni oświetleniowych w Różanymstoku od strony 
Grzebieni. 4) odkrzaczenie drogi Grzebienie – Różanystok. 
5) uporządkowanie terenu przy garażach w Różanymstoku. 
Radny Kowalczuk: 1) Przebudowa skrzyżowania ul. Sien-
kiewicza-Łąkowa-Sportowa – może dobrym rozwiązaniem 
byłoby wybudowanie w tym miejscu ronda? 2) wycinka 
drzewa znajdującego się przy sklepiku na ul. Łąkowej. 3) 
zamontowanie luster na ulicy przy kościele w stronę ul. 3 
Maja, oraz na zjeździe z ul. Kołłątaja na ul. Konopnickiej. 
Radny Chodziutko: 1) Prośba o zmianę osoby zarządzającej 
świetlicą wiejską w Reszkowcach. 2) ustawienie śmietnika 
przy świetlicy wiejskiej w Reszkowcach. 3)  odkrzaczenie 
pobocza drogi nr 465 od przystanku w Reszkowcach do go-
spodarstwa państwa Nideckich. 4) nawiezienie żwiru na dro-
gi o nr. 130/2 i 462.Mieszkańcy zobowiązali się, że we wła-
snym  zakresie  żwir  wyrównają  na  drogach. Radny Sza-



Echo Gminy 

GŁOS DĄBROWY nr 201  strona  3 

owicz: 1) podziękowanie za wycinkę krzaków na drodze 
Dąbrowa – Harasimowicze. 2) Prośba o ukończenie remontu 
drogi w Harasimowiczach. 3) Przypomnienie postaci i prośba 
o upamiętnienie gen. Edwarda Józefa Godlewskiego. Radna 
Adamowicz: 1) prośba o uporządkowanie terenu wokół na-
prawionego przepustu na drodze dojazdowej do łąk Osmo-
łowszczyzna-Kamienna. 2) wycięcie krzewów przy drodze nr 
611/2 Kamienna Stara kol. 3) sfinansowanie zakupu rury 
plastikowej na wykonanie przepustu w Kamiennej Starej kol. 
4)Sprawa  usunięcia drzewa topoli znajdującej się na drodze 
powiatowej Kamienna Nowa Stacja. 5) dokończenie remontu 
chodnika przy kościele w Kamiennej Starej. 6) dokończenie 
budowy odcinka drogi na ul. Długiej w Kamiennej Starej. 7) 
wyrównanie nawierzchni żwirowej na drodze o nr. 1357, 
1358, 846, 373. 8) naprawa mostku na rzece w Kamienna-
inwestycja  miała być  ujęta w Planie Odnowy Miejscowości. 
9) Sprawa remontu drogi dojazdowej do pół w Kamiennej 
Starej nr 617 i 370. Radna Rogińska: 1)  prośba o interwencję 
w sprawie naprawy uszkodzonej barierki na przejeździe kole-
jowym Dąbrowa-Stock stanowi to zagrożenie dla poruszają-
cych się. 2) sprzątnięcie szkła z ul. Orzeszkowej i rozpoczę-
cie prac porządkowych w parku. 3) Naprawa chodnika przy 
bramie wjazdowej na cmentarz parafialny od ul. Tysiąclecia. 
Radna Krzywicka: 1) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
ul. Przytorowej. 2) wykonanie chodników na ul. Słowackiego 
i Leśnej. 3)Wspólny wniosek  z radną Rogińską  o wybudo-
wanie placu zabaw w obrębie dwóch okręgów wyborczych, 
które panie Radne reprezentują. Przewodniczący Rady Bud-
nik: 1) Sprawa ujęcia do budżetu gminy na 2016 r. asfalto-
wania zaułka przy garażach na ul. Gen. Sulika. 2) Wniosek o 
dofinansowanie wykonania w roku 2016 siłowni pod chmur-
ką. 
5. Informacja Komendanta Policji z wykorzystania środków 
otrzymanych z budżetu gminy. Przewodniczący Rady Jaro-
sław Budnik oświadczył, że zaproszony na sesję był również 
Komendant Powiatowy Policji, ale nie mógł wziąć udziału.  
Komendant Komisariatu Policji Janusz Sepko przedstawił 
informację z wykorzystania środków otrzymanych z budżetu 
gminy.  Pieniądze z budżetu gminy wykorzystano na dodat-
kowe służby, które odbywały się w soboty i niedziele w 
okresie letnim w godzinach wieczorowo – nocnych i tylko na 
terenie naszej gminy. Zrealizowano 31 dwuosobowych patro-
li 8-godzinnych i jeden 12 godzinny. W czasie wykonywania 
tych czynności policjanci podjęli 38 interwencji, wystawiono 
27 mandatów karnych. Radny Jedliński – Komendant Powia-
towy Policji na sesji w styczniu powiedział, że będzie reor-
ganizacja komisariatu w Dąbrowie i że tylko część etatów 
przejdzie do Sokółki. Komendant Sepko – do Sokółki ode-
szły tylko dwa etaty, a pozostałe zostały w Dąbrowie. Prze-
wodniczący Rady – czy pana zdaniem obsada kadrowa poli-
cji w Dąbrowie jest wystarczająca dla utrzymania porządku 
na terenie miasta i gminy? Komendant Sepko: jest okres 
kiedy pracy jest więcej dla policjantów, wtedy te dodatkowe 
patrole ich wspomagają. Radna Adamowicz – młodzież de-
wastuje boisko przy ZSS w Dąbrowie. Po każdym weeken-
dzie znajduje się tam dużo pobitego szkła. Prośba aby uczulić 
policjantów na to miejsce. Komendant Sepko – policjanci 
patrolują ten teren.  
6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawcze-
go za II kwartał 2015 r., a zwłaszcza z wykonania Uchwał 
Rady Miejskiej. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przedsta-
wił stosowne sprawozdanie  za II kwartał 2015, a zwłaszcza z 
wykonania uchwał Rady.  Stwierdził również, że została 
powołana gminna komisja do szacowania strat wywołanych 
przez susze. – Do niedawna w tej kwestii istniał chaos w 
wyższych władzach, dopiero teraz mamy możliwość przygo-
towywania protokołów, otrzymaliśmy dobry wzór i dobry 

kalkulator. Wpłynęło ok. 1000 wniosków na szacowanie 
szkód. Komisje jeździły w teren i szacowały tylko to, co 
znajdowało się na polu – stwierdził burmistrz Gromacki. W 
odpowiedzi na pytanie radnego Jedlińskiego odnośnie kosz-
tów jakie ponosimy za zakupione działki po byłej smołowni i 
od ARR – rata miesięczna podatku wynosi 1200 zł. 
7.  Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I 
półrocze 2015 roku. Skarbnik Ewa Czarnecka przedstawiła 
stosowną informację. 
Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w budżecie na 2015 rok (dotyczy min. przeznacze-
nia 5000 zł na sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zwiększenia dota-
cji na drogę powiatową Różanystok-Grzebienie-Butrymowce 
w kwocie 296.864 zł) – Przyjęto jednogłośnie. 
b) zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy 
de minimis (uchwała dotyczy zwolnień podatkowych od 
nieruchomości dla osób zajmujących się prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej). Przyjęto jednogłośnie. 
c) udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymskokato-
lickiej p.w. Ofiarowania NMP w Różanymstoku (dotyczy 
dotacji na remont ołtarza w kwocie 10 000 zł). Przyjęto jed-
nogłośnie. 
d) zmiany uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej 
Powiatowi Sokólskiemu na zadania inwestycyjne (dotyczy 
dofinansowania w kwocie 798.147 zł dróg powiatowych 
nr1340B oraz 1344B. Dofinansowanie w kwocie 605.793 zł 
dróg powiatowych na odcinku Różanystok-Grzebienie-
Butrymowce). Przyjęto jednogłośnie. 
e) powołania zespołu do wydania opinii o kandydatach na 
ławników. Zespół jednogłośnie powołano. 
f) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji in-
formacji o kandydatach na ławników. Przyjęto jednogłośnie. 
g) utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Utworzono obwód w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.  
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 
Burmistrz Romuald Gromacki w odpowiedzi na zadane in-
terpelacje: Radny Jedliński: 1) zaprosić Komendanta Powia-
towego Policji na sesję odnośnie przekazania informacji co 
do wydatkowania środków przeznaczonych przez Gminę na 
dodatkowe patrole – Komendant był obecny na dzisiejszej 
sesji. 2) zwrócić uwagę na rzekę Kropiwna na wysokości 
targowicy, przepust pod drogą jest niedrożny i żerują tam 
bobry – przepust jest już drożny. Wystąpiono do Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji o objęcie całej rzeki pracami po-
rządkowymi i udrożnianiem przepływu. 3) ustawienie znaku 
drogowego na wjeździe na ul. Jasionówka kol. odnośnie 
ograniczenia tonażu jeżdżących tam samochodów ciężaro-
wych. Asfalt od zlewni mleka w dół nie jest przystosowany 
do tak dużych pojazdów – w  tej sprawie spotkała się komi-
sja, ale jeszcze nie ustalono konkretów. 4) droga tzw. zagu-
mienna równoległa do ulicy 3-go Maja została wytyczona, 
czy mieszkańcy mogą liczyć na jej podsypanie żwirem? – w 
tym roku droga zostanie wyprofilowana, a w przyszłym roku 
jak znajdą się środki w budżecie będzie podsypana.  5) Spra-
wa części ulicy Jasionówka kolonia  tzw. ul. „warszawska” – 
mieszkańcy nieodpłatnie przekazali grunty na  poszerzenie 
pasa drogowego, kiedy projekt i przebudowa tej drogi? – jej 
wykonanie zależy od tego, czy zostanie ujęta do przyszło-
rocznego budżetu.  Radny Grajewski: 1) zaproszenie dyrekto-
ra szpitala w Dąbrowie i Starosty celem wyjaśnienia sytuacji, 
jaka tam panuje – była propozycja spotkania załogi z zarzą-
dem Powiatu 2) wykonanie asfaltu na drodze w Nowej Wsi, 
czy są środki w powiecie na ten cel? – środki na ten cel ma-
my, jesteśmy w trakcie realizacji zadania. 3) przedstawić plan 
dróg przeznaczonych do  remontu na lata  2016-2017 – jesz-
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cze nie został opracowany plan, ale drogi wspólne z powia-
tem będą robione. Przygotowujemy założenia szacunkowe 
opracowania dokumentacji na 2016 rok, a wykonanie zadań 
na 2017 rok. Powiat nie przewiduje remontu drogi Domuraty 
– Bagny.  Przewodniczący Rady Budnik zapytał  czy jest 
przewidziana przebudowa ul. Południowej koło sklepu „Bie-
dronka”? – jest planowana przebudowa. Zostanie zorganizo-
wane spotkanie w celu ustalenia prac oraz zasad współfinan-
sowania zadania.  Radna Krzywicka: 1) zmiana organizacji 
ruchu na Placu Kościuszki i ul. Obwodowej, obie są w jed-
nym kierunku. Powołać komisję, która zbada stan bezpie-
czeństwa na tych ulicach – była niedawno komisja i ustalono, 
że zostanie zmieniony kierunek ruchu z wjazdem od ul. We-
sołej. Radny Szachułowicz: zgłosił wniosek, aby środki ze 
sprzedaży działek w sołectwach przekazać z powrotem na 
zadania w tym sołectwie – środki ze sprzedaży działek 
wpływają do wspólnego budżetu gminy i w jakiś sposób są 
wydatkowane na dane sołectwo, np. naprawa drogi.  Radna 
Raducha: 1) odkrzaczanie i wykaszanie poboczy na drodze 
do Harasimowicz- zadanie zostało wykonane. 2) droga Hara-
simowicze-Ostrowie-Jaczno – kiedy zostanie położony as-
falt? – nie wiadomo kiedy, dużo zależy od Powiatu. Radna 
Adamowicz: 1) sprawa naprawy uszkodzeń w  budynku 
świetlicy wiejskiej w Kamiennej Starej – sprawa jest na eta-
pie rozpatrywania, gdyż jest tam uszkodzona hydraulika. 2) 
zapewnienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych 
Kamienna Stara-Nowa Wieś i Kamienna Nowa – drzewa na 
wysokości przejazdów zostały poprzycinane. 3) dofinanso-
wanie do strojów dla OSP w Kamiennej Starej – otrzymamy 
z zewnątrz dofinansowanie tylko do dwóch strojów, reszta 
będzie musiał być zakupiona z budżetu gminy. 4) naprawa 
przepustu na drodze w Osmołowszczyźnie, gdyż po jego 
przebudowie powstały wyrwy, które podczas deszczu będą 
stanowić zagrożenie – w miarę możliwości teren został wy-
równany, ale skierujemy wykonawcę do naprawy terenu. 5) 
sprawa drogi w sołectwie Kirejewszczyzna – jest przygoto-
wywana dokumentacja.  Radna Jackiewicz: – wymiana pia-
sku w piaskownicy i konserwacja urządzeń znajdujących się 
na placu zabaw w Różanymstoku – zadanie zostało wykona-
ne. Radna Jackiewicz: – zgadza się, piasek został wymienio-
ny, ale konserwacja urządzeń nie została wykonana – zosta-
nie to  jeszcze raz sprawdzone. Radna Raducha: kiedy remont 
świetlicy wiejskiej w Ostrowiu – sprawa cały czas jest aktu-
alna, może to zadanie zostanie wykonane w ramach funduszu 
sołeckiego. Radny Grajewski: jeżeli wykupione działki przy 
ulicy Armii Krajowej będą przejęte wcześniej niż odbędą się 
żniwa, to pan Krzysztopik powinien oddać część dopłat rol-
nych – to leży w gestii ARiMR. Radny Chodziutko: naprawa 
przepustów na drodze Bagny-Jałówka – położono nową na-
wierzchnię, uskok został poprawiony, ale sam przepust nie 
został jeszcze zrobiony. Radny Chodziutko: dlaczego nie 
korzysta się z gwarancji na zadania.  Kierownik ref. BGK 
Jarmoszko: – jest to droga powiatowa i oni to robią.  Radna 
Krzywicka: zebrała się komisja, w skład której weszli przed-

stawiciele policji i powiatowego zarządu dróg analizując 
potrzebę zmiany kierunku ruchu lub powrót do poprzednich 
ustaleń. Uzgodniono, że ulice jednokierunkowe powinny być 
w różnych kierunkach. Została złożona propozycja skierowa-
nia ruchu przy placu Kościuszki od ul. Wesołej do ul. Tysiąc-
lecia. Radna Adamowicz: ustawienie znaku zakazu parkowa-
nia na ul. Tysiąclecia przy  banku – jest takie zalecenie poli-
cji, aby taki znak tam postawić.  
9. Wnioski i sprawy różne: Przewodniczący rady zapropo-
nował, aby  rozpowszechnić podjętą uchwałę o pomocy de 
minimis wśród przedsiębiorców.  Radna Raducha odniosła 
się do wypowiedzi radnego Jedlińskiego: – były sugestie 
mieszkańców, aby coś „Głosie Dąbrowy” zmienić, bo od 
kilku lat wygląda tak samo. Dokonano zmiany okładki na 
wersję kolorową, co było zmianą pozytywną. Nikt nie miał 
na myśli likwidacji gazety. Gminny Komendant OSP Stani-
sław Kirejczyk zaproponował, aby na potrzeby OSP Olsza 
zakupić nowy samochód z wyposażeniem, a nie kupować 
starego, który będzie awaryjny. Istnieje możliwość pozyska-
nia części pieniędzy, gdyby gmina znalazła na ten cel w bu-
dżecie 150 tys. zł. Zgłosił  też prośbę o wygospodarowanie 
2750 zł na dofinansowanie zakupu  mundurów dla OSP Ka-
mienna. Sołtys sołectwa Sadek Wiesław Karaś podziękował 
za wykonanie przepustu i robót drogowych w Sadku. 
Oświadczył też, że nie otrzymał odpowiedzi na zadane pyta-
nie na poprzedniej sesji odnośnie kosztów zimowego utrzy-
mania i żwirowania dróg w sołectwie Sadek. Poruszył sprawę 
niefachowego łatania dziur w ulicy Jana Pawła koło elek-
trowni: – Gospodarka Komunalna fachowo wykonała remont 
przepustu, więc łatanie dziur w drogach przekażmy dla nich, 
przekazując także kocioł do produkcji asfaltu lanego. Wrócę 
jeszcze do zakupu przez Gminę działek po byłej smołowni, 
proszę sprawdzić czy nie zostaliście oszukani przez Wojewo-
dę. Czy istnieje możliwość wglądu do protokołu przekaza-
nia? Radna Adamowicz 1) uciążliwe sąsiedztwo szkoły w 
Bagnach z gospodarstwem rolnym, które składuje przy ulicy 
obornik. Czy szkoła może tak funkcjonować? 2) czy jest 
zgodne z prawem umieszczanie eksmitowanych osób do 
lokali socjalnych znajdujących się w budynkach szkół, gdzie 
uczęszczają dzieci? 3) sprawa odgrodzenia gospodarstwa od 
terenu szkoły, znajdującego się w Zwierzyńcu Wielkim. 4) 
ustawienie tablic informacyjnych dla mieszkańców mieszka-
jących na koloniach wsi. W odpowiedzi burmistrz Gromacki 
oznajmił, że aby odgrodzić się w Zwierzyńcu, najpierw trze-
ba dokonać podziału działki, inaczej to tylko zgłaszać na 
policję zakłócanie spokoju lub wniosek o zmianę lokalu, 
tylko że gmina nie ma wolnych lokali komunalnych. W przy-
padku szkoły w Bagnach nie ma przepisów zabraniających 
składowania na swoim terenie nawozu naturalnego. Gdyby 
było coś nie tak, to sanepid zamknął by szkołę. Radna Ada-
mowicz stwierdziła, że zanim umieści się takich lokatorów w 
mieszkaniach socjalnych w szkołach, najpierw trzeba prze-
prowadzić wywiad środowiskowy.  Na tym sesja została 
zakończona.                                                 Tadeusz Jedliński 

 

Sprawozdanie z XI Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej 
W dniu 29.10.2015 r. o godzinie 1200 w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej   odbyła się XI 
Sesja Rady Miejskiej. 
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z obrad X sesji Rady Miejskiej. 
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych. Radny Grajewski: 1) 
zmiana operatu w kwestii lasów prywatnych na terenie gminy 
Dąbrowa Białostocka oraz Powiatu Sokólskiego. 2) w wyka-
zie dróg do remontu jest ujęta droga Zwierzyniec-Domuraty, 

czy nie można byłoby do tego dopisać drogi Kuderewszczy-
na-Zwierzyniec i Bagny Zwierzyniec? Radny Jedliński: 1) W 
tym roku został opracowany i przyjęty przez Radę Miejską  
statut i regulamin  rady. Kiedy na stronie Urzędu Miejskiego 
zostanie to uwzględnione, gdyż do tej pory jest tam uwidocz-
niona wersja  regulaminu sprzed ośmiu lat, z 18 czerwca 
2007 roku. 2) sprawa udrożnienia rzeki Kropiwna na wyso-
kości targowicy miejskiej – woda jest na równi z drogą, gdyż 
bobry zrobiły tam tamę. Należy coś z tym zrobić. 3) kto ma 
kosić chwasty i wysokie trawy zalegające na poboczach w 
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ulicy Jasionówka kolonia, a także okolice znaków i słupków 
ostrzegawczych? 4) niektórzy właściciele działek rolnych 
usytuowanych wzdłuż ulicy kolonia Jasionówka wyorują 
pobocza ulicy, aż do asfaltu, co właściciel drogi, czyli w tym 
przypadku gmina, może w tej kwestii zrobić, aby ta sprawa 
została definitywnie rozwiązana?  Radna  Raducha: 1) spra-
wa ustawienia wiaty przystankowej w Ostrowiu dla dzieci 
dojeżdżających do szkoły. 2) prośba o dokończenie asfalto-
wania ulicy we wsi Grabowo. 3) sprawa ustawienia koszy na 
śmieci i ich systematyczne opróżnianie przy wieży widoko-
wej w Szuszalewie.4) prośba o interwencję w sprawie na-
gminnego niszczenia dróg gminnych poprzez wyorywanie 
ich przez rolników. Radny Hrynkiewicz: 1) wprowadzenie do 
budżetu gminy inwestycji związanej z budową ul. Popiełusz-
ki. 2) sprawa poprawienia nawierzchni drogowej w ul. Połu-
dniowej przy sklepie Biedronka. 3)  dezorganizacja ruchu na 
ul. Tysiąclecia na odcinku do ul. Mickiewicza – prośba o 
zmianę tego stanu rzeczy. 4) usunięcie dzikiego wysypiska 
śmieci znajdującego się na wyrobisku przy ul. Popiełuszki. 5) 
prośba o przegląd i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. 
Armii Krajowej. 6) uzupełnienie asfaltu na ul. Armii Krajo-
wej i Dworcowej – powstałe wyrwy w nawierzchni stwarzają 
zagrożenie dla ruchu drogowego. 7) naprawa zniszczonego 
chodnika od ul. Tuwima do dworca kolejowego. 8) sprawa 
poszerzenia chodnika przy bramie cmentarnej albo utworze-
nie zatoczki dla parkujących obok cmentarza samochodów. 
Radny Kowalczuk: 1) ujęcie w budżecie gminy inwestycji 
związanej z budową chodnika przy ul. Małyszówka. 2) proś-
ba o rozwiązanie sprawy skrzyżowania ul. Łąkowa, Sienkie-
wicza i Sportowej. Radna Adamowicz: 1) naprawa odcinka 
drogi nr 391 Kamienna Stara-Osmołowszczyzna – prośba o 
wyjaśnienie jakie będą dalsze losy tej drogi, kiedy będzie 
kontynuacja naprawy? 2) prośba o ujęcie w budżecie gminy 
inwestycji związanej z asfaltowaniem drogi w Kirejewszczy-
znie. 3) wykonanie wiaty przystankowej w Kamiennej No-
wej. 4) sprawa naprawy instalacji elektrycznej w  świetlicy w 
Kamiennej Starej. 5) wykonanie tablicy informacyjnej z 
nazwą miejscowości Kamienna Nowa i ustawienie jej za 
mostem w Kamiennej Starej. 6) wykonanie podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego.7) 
uporządkowanie lasku szpitalnego. Była mowa o tym, że 
prace porządkowe ruszą jesienią – co dalej w tej sprawie? 
Radny Szachułowicz. 1) wyrównanie dołów za wsią Harasi-
mowicze, powstało tam dzikie wysypisko śmieci. 2) Radny 
poparł interpelację Radnej Raducha odnośnie ustawienia 
wiaty przystankowej w Ostrowiu dla dzieci dojeżdżających 
do szkoły. 3) W latach 80-tych przy podatku rolnym pobiera-
ny był od rolników KRUS, gdzie można uzyskać dokumenty, 
czy gmina może udzielić takiej informacji? Radna Rogińska: 
1) naprawa chodnika przy ul. Ogrodowej, Placu Kościuszki 
oraz Tysiąclecia przy bramie cmentarnej. 2) utworzenie placu 
zabaw przy ul. Kunawina i Mickiewicza. 3) utworzenie pro-
jektu przebudowy parku w centrum miasta oraz przycinka w 
parku drzew. 4) zwiększenie aktywności firmy sprzątającej w 
mieście w okresie przedświątecznym. Radna Jackiewicz. 1) 
zamontowanie tabliczek numerycznych w miejscowości 
Grzebienie. 2) sprawa ustawienia wiat przystankowych lub 
napraw istniejących przystanków. Radna Krzywicka: 1) za-
gospodarowanie skwerku na ul. Kunawina i Mickiewicza 
poprzez utworzenie tam placu zabaw i miejsca spędzania 
wolnego czasu dla osób starszych. 2) wykonanie chodników 
na ul. Leśniej i Słowackiego. 
5. Wręczenie stypendiów edukacyjnych. Burmistrz Dąbrowy 
Białostockiej Romuald Gromacki oraz Przewodniczący Rady 
Jarosław Budnik wręczyli stypendia dla najlepszych uczniów 

szczególnie uzdolnionych w dziedzinach naukowej, arty-
stycznej, sportowej i działalności społecznej. Stypendia 
otrzymali: Gimnazjum Nr 2 w Różanymstoku – Justyna 
Kłoczko; Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej – Michał 
Kananowicz, Piotr Sienkiewicz, Kamil Raszkiewicz, Anita 
Maja Jurkowska, Sylwia Czarnecka, Weronika Kiejko, Kami-
la Silwonik, Paulina Godlewska, Alina Obuchowicz, Gabriela 
Godlewska, Agnieszka Piruta, Julia Oszmian.  
6. Wręczenie nagród nauczycielom z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Nagrody otrzymali – Szkoła Podstawowa w 
Dąbrowie Białostockiej – Janczylik Bożena, Karp Wiesława, 
Kułak Paulina. Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej – Ka-
linowska Marzena, Karpiej Anna, Komosa Elżbieta, Krahel 
Ewa, Malinowska Małgorzata, Sanik Rafał, Adamowicz 
Elżbieta, Drożdżewicz Barbara, Gieroś Stanisław, Białomyzy 
Jerzy. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku – 
Raducha Barbara, Granacka Iwona Anna. Szkoła Podstawo-
wa w Zwierzyńcu Wielkim – Kuderewski Romuald. 
7. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawcze-
go za III kwartał 2015 r., a zwłaszcza z wykonania uchwał 
Rady Miejskiej. 
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 
szkolny 2014/2015 w tym o wynikach sprawdzianu i egzami-
nów (sprawozdanie przedstawił sekretarz Leszek Kiejko, a 
Rada jednogłośnie je przyjęła). 
9. Przedstawienie opinii Zespołu powołanego do wydania 
opinii o ławnikach. Opinię o kandydatach na ławników 
przedstawił przewodniczący zespołu Jarosław Budnik. Sekre-
tarz Leszek Kiejko przedstawił Regulamin głosowania w 
wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 
2016 – 2019. Regulamin przyjęto jednogłośnie. 
10. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.  
11. Przeprowadzenia głosowania tajnego. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników. W gło-
sowaniu na ławników zostali wybrani: Lilia Aleksandrowicz, 
Jarosław Tomasz Matyjasek, Anna Sawicka, Jan Sutuła, 
Cecylia Waszkiewicz. 
13. Informacja o przyjęciu średniej ceny skupu żyta do nali-
czania podatku rolnego. Informację o przyjęciu średniej ceny 
skupu żyta do naliczania podatku rolnego przedstawiła 
Skarbnik Gminy Ewa Czarniecka. Stawka 53,75 zł za 1 dt 
została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS  z dnia 19 
października 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1025). Podatek 
rolny na 2016 rok będzie wynosił 134,375 zł za 1 ha przeli-
czeniowy (obliczeniowy); 268,75 zł dla gruntów nie wcho-
dzących w skład gospodarstwa rolnego. 
14.  Informacja o przyjęciu średniej ceny skupu drewna do 
naliczania podatku leśnego. Skarbnik Ewa Czarnecka  przed-
stawiła informację o przyjęciu średniej ceny skupu drewna do 
naliczania podatku leśnego w kwocie 191,77 zł za m3.  
15. Zaopiniowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2015 rok (dotyczy zmniejszenia kwoty 
dotacji dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup agre-
gatu prądotwórczego z 50 tys. zł na 30 tys. zł. Kwota zostanie 
pozyskana z przesunięcia dotacji dla powiatu na realizację 
drogi w Grzebieniach). Przyjęto jednogłośnie. 
16. Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miej-
skiej odnośnie analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok.  
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia 
Gminy Dąbrowa Białostocka do stowarzyszenia „Lokalna 
Grupa Działania – Fundusz Biebrzański”. Zastępca Burmi-
strza Andrzej Wnukowski przedstawił stosowny projekt 
uchwały. Przyjęto jednogłośnie. 
18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej 
sesji.  Burmistrz Romuald Gromacki  w  odpowiedzi na inter- 
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pelacje złożone na poprzedniej sesji: Radny Grajewski: 1) 
zakup samochodu na potrzeby straży pożarnej w Olszy – 
zadanie zostanie wprowadzone do projektu budżetu na 2016 
rok. 2) profilowanie drogi w Trzyrzeczkach – Powiatowy 
Zarząd Dróg zleca profilowanie swoich dróg, a my profilu-
jemy swoje drogi w ramach posiadanych środków. 3) wyas-
faltowanie drogi Domuraty-Bagny – w planach inwestycyj-
nych zadanie do realizacji przewidziane jest na lata 2016 – 
2017. 4) utrzymanie i nielikwidowanie referatu Gospodarki 
Gruntami i Promocji w Urzędzie Miejskim – pojawiły się 
pewne nieprzewidziane sytuacje. Na razie referat pracuje, ale 
jakieś zmiany na pewno będą. 5) udostępnienie protokołu ze 
spotkania sołtysów ze Starostą – z tego spotkanie nie był 
sporządzony protokół. Radny Jedliński: 1) udzielenie infor-
macji odnośnie remontu chodnika na ul. Plac Kościuszki, czy 
jest to tylko odcinkowa rewitalizacja, czy będzie kontynua-
cja? – Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na to pytanie 
na komisji. Remont chodnika przeprowadził prywatny inwe-
stor, gmina ze swej strony nie poniosła żadnych nakładów. 2) 
kiedy nastąpi przebudowa przepustu i formalne oddanie ul. 
Armii Krajowej do użytku? – w tym roku zostanie przygoto-
wana dokumentacja, a zadanie zostanie zrealizowane w 2016 
roku, jak będą na to środki. 3) czy drogi przekazane gminie 
przez pana Krzysztopika będą nadal bezumownie obsiewane? 
– moje stanowisko jest takie, że  te  drogi winne być najpierw 
zaopatrzone w instalację wodno-kanalizacyjną, a następnie 
powinna być wybudowana w nich infrastruktura drogowa. 
Jeżeli Rada Miejska przeznaczy środki na tą inwestycję, to 
przystąpimy do zrealizowania projektu i inwestycji. Chciał-
bym nadmienić, że przy okazji sporządzania aktu notarialne-
go miedzy ówczesnym burmistrzem Ciszkowskim a panem 
Krzysztopikiem zapadły ustalenia, że do kiedy Gmina nie 
zacznie na tych działkach inwestycji do tego czasu będą one 
przez byłego właściciela użytkowane. 4) co się dalej dzieje w 
temacie budowania podstrefy ekonomicznej? – plan utworze-
nia podstrefy to jeden z pomysłów na zagospodarowanie tego 
terenu. Do tej pory nie mieliśmy takiego miejsca. W tej chwi-
li najważniejsze jest uchwalenie studium zagospodarowania, 
a następnie plan zagospodarowania przestrzennego. 5) Spra-
wa dalszego wydawania miesięcznika Głos Dąbrowy. Były 
naciski na wydawcę i redaktora naczelnego miesięcznika 
Głos Dąbrowy, aby dokonać zmian i powiększyć zespół 
redakcyjny. Zmiany zostały dokonane, jednak jak powiedział 
pan Burmistrz – zamknijmy pewien etap wydaniem dwuset-
nego numeru gazety. Co dalej z gazetą – nie był nacisków z 
mojej strony. We wrześniu wydano nr 200 gazety. Nikt niko-
go też nie wyrzucał z redakcji. W dalszej odpowiedzi na 
zadaną interpelację – dyrektor MGOK Maciej Sulik: w tej 
chwili zbiera się nowy zespół redakcyjny. Do końca listopada 
przygotujemy wersję elektroniczną gazety. Podejrzewam, że 
grono czytelników może się zwiększyć. Wersja papierowa 
gazety będzie drukowana w Domu Kultury w nakładzie kil-
kudziesięciu egzemplarzy. Liczę na to, że gazeta będzie nadal 
trwała. Można będzie w MGOK wydrukować cały egzem-
plarz. Gazeta otwarta dla wszystkich, którzy mają ochotę 
pisać. Radna Adamowicz: czy jest już wybrany zespół redak-
cyjny? – Dyrektor MGOK: jeszcze się tworzy. Poszukujemy 
chętnych do pisania. Burmistrz Gromacki – w sprawie Pań-
skiego zapytania na komisji odnośnie nieudzielenia przeze 
mnie odpowiedzi na temat, czy może pan być radnym i re-
daktorem gazety, to informuję iż takową odpowiedź ma 
udzielić Panu Dyrektor MGOK. 7) sprawa rozwiązania sytu-
acji z dużymi  kolejkami przy kasie w Urzędzie – należy  
przyjrzeć się sprawie i podjąć takie działania, aby usprawnić 
jej funkcjonowanie. Natłok przy kasie jest tylko w okresie 
newralgicznym, gdy przychodzi termin płacenia podatków 

lub innych opłat. W przyszłym roku postaramy się to 
usprawnić. Radna Jackiewicz: 1) remont drogi w Grzebie-
niach od Jaczna do Szostak – droga gminna posiada na-
wierzchnię żwirową i jest profilowana w ramach potrzeb. Od 
Rady zależy czy wprowadzi to zadanie do budżetu na 2016 
rok. 2) wycięcie drzewa znajdującego się przy bramie wjaz-
dowej do Szkoły Podstawowej w Różanymstoku – działania 
zostały podjęte, wystąpiono do Starosty z wnioskiem o wy-
cinkę.  3) ustawienie trzech latarni oświetleniowych w Róża-
nymstoku od strony Grzebieni; należy wykonać projekt i 
Rada jeśli znajdzie środki zadecyduje, czy będzie to zreali-
zowane. 4) odkrzaczenie drogi Grzebienie-Różanystok – 
droga w tej chwili jest w trakcie przebudowy i w razie po-
trzeby takie odkrzaczania są podejmowane. 5) uporządkowa-
nie terenu przy garażach w Różanymstoku – na czym kon-
kretnie ma polegać to uporządkowanie? Radna Jackiewicz: 
na wycięciu krzaków. – Nic nie stoi na przeszkodzie aby to 
wykonać. Radny Kowalczuk:  1) przebudowa skrzyżowania 
ul. Sienkiewicza-Łąkowa-Sportowa, może dobrym rozwiąza-
niem byłoby wybudowanie ronda? – przeprowadziliśmy 
rozmowę w tej sprawie z Powiatowym Zarządem Dróg, może 
uda się wprowadzić to zadanie. 2) wycinka drzewa znajdują-
cego się przy sklepiku na ul. Łąkowej – wniosek o wycinkę 
drzewa został złożony do Starostwa Powiatowego w Sokółce. 
3) zamontowanie luster na ulicy przy kościele w stronę ul. 3 
Maja, oraz na zjeździe z ul. Kołłątaja na ul. Konopnickiej – 
sprawa zostanie przeanalizowana z Powiatowym Zarządem 
Dróg.  Radny Chodziutko: 1) zmiana osoby zarządzającej 
świetlicą wiejską w Reszkowcach – zmieniła się osoba, która 
zarządzała świetlicą. 2) ustawienie śmietnika przy świetlicy 
wiejskiej w Reszkowcach – wymaga to uregulowania w pro-
gramie gospodarki odpadami, co będzie się wiązać z opłatami 
za wywożenie śmieci. 3) odkrzaczenie pobocza drogi nr 465 
od przystanku w Reszkowcach do Państwa Nideckich – w 
miarę możliwości krzaki zostaną usunięte. 4) nawiezienie 
żwiru na drogi o nr. 130/2 i 462, mieszkańcy zobowiązali się 
że we własnym zakresie wyrównają drogi – realizacja tego 
wniosku może być możliwa dopiero w przyszłym roku. Rad-
ny Szachułowicz: 1) podziękowanie za wycinkę krzaków na 
drodze Dąbrowa-Harasimowicze – aby krzaki nie odrastały 
nie możemy zastosować żadnych środków chemicznych, 
pozostaje nam tylko regularne wycinanie odrastających krza-
ków. 2) ukończenie remontu drogi w Harasimowiczach – 
wskazywaliśmy to zadanie jako jedno z pilniejszych do zrea-
lizowania. Może coś da się zrobi przy okazji realizacji innych 
zadań. 3) upamiętnienie postaci gen. Edwarda Józefa God-
lewskiego – zgadzam się z tym, że taką osobę należy upa-
miętnić, tylko jeszcze nie mamy projektu w jaki sposób, 
może nazwa ulicy lub jakaś tablica pamiątkowa. Radna Ad-
amowicz: 1) uporządkowanie terenu wokół naprawionego 
przepustu na drodze dojazdowej do łąk Osmołowszczyzna- 
Kamienna – zadanie zostanie realizowane przy okazji remon-
tu całej drogi. 2) wycięcie krzewów na drodze nr 611/2 w 
sołectwie Kamienna Stara kol. – zadanie zostanie wykonane. 
3) sfinansowanie zakupu rury plastikowej na wykonanie 
przepustu w Kamiennej Starej kol. – droga w obrębie przepu-
stu jest przejezdna, a remont przepustu zakładamy na 2016 
rok. 4) usunięcie drzewa topoli znajdującej się na drodze 
powiatowej Kamienna Nowa Stacja – sprawa została przeka-
zana dla Powiatowego Zarządu Dróg. 5) dokończenie remon-
tu chodnika przy kościele w Kamiennej Starej – będzie to 
realizowane w roku przyszłym  min. z pieniędzy z Funduszu 
Sołeckiego. 6) dokończenie odcinka drogi na ul. Długiej w 
Kamiennej Starej – zadanie zostanie wzięte pod uwagę przy 
opracowywaniu budżetu na 2016 rok. 7) wyrównanie na-
wierzchni  żwirowej  na  drodze o nr.  1357, 1358,  846,  373
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(jest to jedna droga, ale ma kilka numerów) – w tym roku 
zadanie nie jest przewidziane do zrealizowania, może uda się 
to zrobić z bieżącego utrzymania dróg. 8) naprawa mostku na 
rzece w Kamiennej, miało być to ujęte w Planie Odnowy 
Miejscowości – zadanie do przyszłego budżetu. 9) remont 
drogi dojazdowej do pół w Kamiennej Starej nr 617 i 370 – 
zadanie zostanie wpisane do przyszłego budżetu. Radna Ro-
gińska: 1) uszkodzone barierki na przejeździe kolejowym 
Dąbrowa-Stock stanowią zagrożenie dla poruszających się – 
sprawa została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg. 2) 
sprzątnięcie szkła z ul. Orzeszkowej i rozpoczęcie prac po-
rządkowych w parku – szkło zostało uprzątnięte. W parku 
wskazano drzewa, które powinny iść do wycinki. 3) naprawa 
chodnika przy bramie wjazdowej na cmentarz od ul. Tysiąc-
lecia – będziemy rozmawiać z zarządcą o kompleksowym 
podejściu do tematu. Radna Krzywicka: 1) wykonanie na-
wierzchni asfaltowej na ul. Przytorowej – dokumentacja jest 
w trakcie przygotowania. 2) wykonanie chodników na ul. 
Słowackiego i Leśnej – zadanie zostało zaplanowane w bu-
dżecie. 3) wspólnie z Radną Rogińską złożony wniosek o 
wybudowanie placu zabaw w obrębie dwóch okręgów wy-
borczych – to zadanie  będzie brane pod uwagę przy tworze-
niu projektu budżetu. Przewodniczący Rady: 1) wpisanie do 
budżetu gminy na 2016 r. asfaltowania zaułka przy garażach 
na ul. Gen. Sulika – asfaltowanie jednego zaułka zostało 
wpisane do budżetu. 2) dofinansowanie wykonania siłowni 
pod chmurką – mamy za mało czasu na przygotowanie pro-
jektu realizacji zadania. Będzie to typowy plac budowy, a nie 
tylko postawienie sprzętów. Gminny Komendant OSP Stani-
sław Kirejczyk: zaproponował, aby na potrzeby OSP Olsza 
zakupić nowy samochód z wyposażeniem, a nie kupować 
starego, który będzie zaraz awaryjny – zaplanujemy taki 
wydatek na 2016 rok i zobaczymy w jakim stopniu możemy 
to współfinansować. Sołtys sołectwa Sadek Wiesław Karaś: 
Sprawa nie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na po-
przedniej sesji odnośnie kosztów zimowego utrzymania i 
żwirowania dróg w sołectwie Sadek – sprawa powinna już 
zostać panu wyjaśniona, gdyż Pan Kalenik udzielił panu 
odpowiedzi. Sołtys sołectwa Sadek zażądał udzielania odpo-
wiedzi na piśmie. Poruszył również sprawę złego profilowa-
nia dróg żwirowych na terenie całej gminy oraz zakupu przez 
Gminę działek po byłej smołowni – proszę sprawdzić czy nie 
zostaliście oszukani przez Wojewodę. Czy istnieje możliwość 
wglądu do protokołu przekazania majątku? W odpowiedzi 
burmistrz Gromacki – protokół przekazania możliwy jest do 
wglądu w referacie RGG, a gmina nie została oszukana w tej 
kwestii. Radna Adamowicz: 1) czy jest zgodne z prawem 
umieszczanie eksmitowanych osób do lokali socjalnych znaj-
dujących się w budynkach szkół, gdzie uczęszczają dzieci? – 
mieszkania te są w zasobach gminy i lokatorzy umiejscawia-
ni są tam zgodnie z prawem. 2) odgrodzenie gospodarstwa od 
terenu szkoły znajdującego się w Zwierzyńcu Wielkim – w 
miarę posiadanych środków postaramy się to zrobić. Radny 
Szachułowicz: w latach 80-tych przy podatku rolnym pobie-
rany był od rolników KRUS, gdzie można uzyskać dokumen-

ty, czy gmina może udzielić takiej informacji? – cała doku-
mentacja, jaką posiadaliśmy została przekazana do KRUS, co 
jest potwierdzone pismem. Radny Jedliński: Zastępca Burmi-
strza zobowiązał się do udostępnienia decyzji konserwatora 
zabytków odnośnie wycinki drzew przy Placu Kościuszki –
Burmistrz Gromacki odczytał powyższy dokument. Na wy-
konanie zadania jest termin do 31 listopada 2015 r. Radny 
Jedliński: wspomniał Pan, że przy dokonaniu przekazania 
dróg  przy ulicy Armii Krajowej był zapis mówiący o tym, że 
właściciel tych działek może je użytkować – było to uzgod-
nienie ustne pomiędzy poprzednim Burmistrzem a Panem K. 
w obecności notariusza. Radny Jedliński: Co Gmina planuje 
zrobić i w jaki sposób zagospodarować działki zakupione za 
118000 zł na ul. Armii Krajowej? – to Rada wyraziła zgodę 
na nabycie tych działek. Zgodnie z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego po drugiej stronie tej ulicy znajdują się 
tereny zielone. Planujemy zamienić te miejsca w planie zago-
spodarowania. Radny Jedliński: proszę o parę słów na temat 
przebudowy przepustu. Czy będzie wymagany projekt prze-
budowy przepustu? Zastępca Burmistrza Wnukowski wyja-
śnił – projekt nie jest wymagany, zrobimy to w formie zgło-
szenia. Mamy prawie koniec roku, a jest do zrobienia parę 
rzeczy – skrócenie kawałka przepustu i ścięcie nasypu, który 
wchodzi na działki znajdujące się poza pasem drogowym. 
Jakiś drobny wkład finansowy będzie na pewno potrzebny do 
zrealizowania tego zadania. 
19. Wnioski i sprawy różne: Radna Adamowicz: podzięko-
wanie za dofinansowanie do mundurów dla OSP Kamienna 
Stara. Zakupione zostały stroje z prawdziwego zdarzenia. 
Zwróciła się do członków Komisji Oświaty, czy widzą po-
trzebę spotkania odnośnie wydawania gazety „Głos Dąbro-
wy”. Przewodniczący Rady: warto obserwować, co będzie się 
działo w tej kwestii. Radny Grajewski: czy jakoś zostanie 
zrekompensowany udział osobom biorącym udział w pracach 
komisji do szacowania strat przez suszę? Radny Jedliński: 
jaka była zasadność pobierania opłaty skarbowej za protokoły 
posuszowe, inne gminy nie pobierały takiej opłaty? Skarbnik 
Gminy: zasady poboru określa ustawa o opłacie skarbowej. 
Należałoby zadać pytanie na jakiej podstawie inne gminy nie 
pobierały opłaty rezygnując  w ten sposób z własnych docho-
dów? Była robiona zgodność z oryginałem, a to jest odpłatne. 
Sołtys sołectwa Małyszówka Jan Poważa: kiedy będzie ro-
biony chodnik w ul. Małyszówka, pan Starosta obiecał po-
moc przy wykonaniu dokumentacji i ma być podpisane poro-
zumienie o podziale kosztów. Burmistrz Gromacki: doku-
mentacje zadania przygotowuje Starostwo Powiatowe, a 
porozumienie podpisane będzie dopiero przy przekazaniu 
środków. Realizacja zadania prawdopodobnie dopiero w 
2017 roku. Sołtys sołectwa Sadek Wiesław Karaś: co z na-
prawą dziury w jezdni na ul. Jana Pawła II? W odpowiedzi 
burmistrz Romuald Gromacki wyjaśnił, że dziura została 
załatana, ale najlepszym rozwiązaniem będzie wylanie ka-
wałka asfaltu. Na tym sesja została zakończona. 
 

Tadeusz Jedliński
 

Sprawozdanie z XII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej 
W dniu 1.12.2015 r. o godzinie 1000 w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyła się XII 
Sesja Rady Miejskiej. 
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z obrad XI sesji Rady Miejskiej. 
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych. Radny Szachuło-
wicz: droga w kierunku Nowego Dworu obok tartaku – zrobi-
ła się wyrwa w asfalcie po ulewie w zeszłym roku i wymaga 

natychmiastowej naprawy. Radny Jedliński: 1) wyjaśnienie 
sprawy podziału gruntów gminnych usytuowanych wzdłuż 
nieczynnego torowiska. 2) prośba o wyjaśnienie sprawy 
związanej z wykonaniem  inwestycji polegającej na budowie 
drogi żwirowej na kolonii Miedzianowo z tzw. puli z bieżą-
cego utrzymania dróg  za kwotę ponad 85 000 zł. Radny 
Hrynkiewicz: 1) sprawa zlikwidowania dzikiego wysypiska 
śmieci miedzy ulicami Popiełuszki i Gen Sulika. 2) prośba o 
wykonanie projektu i ujęcie inwestycji w postaci asfaltowa-
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nia ulicy Popiełuszki do budżetu na rok przyszły. 3) sprawa 
naprawy chodnika przy ul. 1000-lecia P.P. na wysokości ul. 
Tuwima, prośba o interwencje w Powiatowym Zarządzie 
Dróg. 4) sprawa wymiany kostki brukowej w nowej inwesty-
cji na Placu Kościuszki. Wjazd został wykonany z nierównej 
kostki w ciągu pieszym i zagraża mieszkańcom w swobod-
nym poruszaniu się. 5) wykonanie zatoczki parkingowej przy 
ul. 1000-lecia P.P. obok cmentarza grzebalnego. Radna Ra-
ducha: 1) prośba mieszkańców wsi Ostrowie o wytyczenie i 
wyrównanie dwóch dróg – drogi zagumiennej nr 262 oraz 
drogi dojazdowej do łąk nr 269. 2) sprawa likwidacji przy-
stanku w miejscowościach Szuszalewo-Kropiwno. 3) sprawa 
wytyczenia drogi nr 160 w Kropiwnie. 4) prośba mieszkań-
ców wsi Kropiwno o zrobienie porządku z dzikimi wysypi-
skami śmieci. 5) we wsi Kropiwno znajduje się stary cmen-
tarz – prośba do gminy o jego zabezpieczenie. Radna Ada-
mowicz: 1) sprawa remontu świetlicy we wsi Kamienna 
Stara, w tym wymianę drzwi. 2) sprawa oznakowania tablicą 
nazwy wsi Kamienna Stara. 3) budowa wiaty przystankowej 
we wsi Kamienna Nowa. 4) Wykonanie projektu drogi we 
wsi Kirejewszczyzna. 5) sprawa naprawy drogi żwirowej nr 
391 Kamienna Stara-Osmołowszczyzna, a także naprawa 
innych dróg zgłaszanych do remontu wielokrotnie w interpe-
lacjach 6) sprawa wykonania oznakowania numerycznego 
zabudowań kolonijnych. Wykonanie ich jest niezbędne do 
normalnego funkcjonowania mieszkańców. Radny Chodziut-
ko: 1) sprawa naprawy gwarancyjnej świetlicy w Reszkow-
cach. Wykonawca ze względów proceduralnych nie chce 
takiej naprawy wykonać – prośba o wyjaśnienie tej sprawy. 
2) prośba o umieszczenie pojemników na śmieci przy gmin-
nych budynkach w postaci świetlic wiejskich. 3) sprawa 
naprawy drogi w obrębie wsi kol. Łozowo zgłoszonej do 
wykonania. Podano informację o tym, że nie ma decyzji na 
wycięcie drzew, więc kiedy ta decyzja będzie? Radny Gra-
jewski: 1) sprawa ustawienia słupów elektrycznych na ul. 
Mickiewicza prośba o interwencję 2) sprawa oznaczenia 
numerycznego domów we wsi Małowista. 3) odszedł kie-
rownik referatu budownictwa – prośba do Burmistrza o od-
niesienie się do tej sprawy. 4) dlaczego na przyszły rok nie 
został złożony projekt na budowę drogi na tzw. „schetynów-
kę”? 5) Prośba o wyjaśnienie zasad funkcjonowania trasy 
rowerowej w Trzechrzeczkach. Radny Żadziłko: 1) sprawa 
równania dróg gminnych w okręgu Radnego. Drogi są w 
złym stanie i wymagają naprawy. 2) prośba mieszkańców wsi 
Sławno o postawienie wiaty przystankowej. Przewodniczący 
Budnik: 1) sprawa uprzątnięcia parku miejskiego i uzupeł-
nienia oświetlenia ulicznego. 2) sprawa przygotowania wnio-
sku do RPO na tereny inwestycyjne. 3) sprawa funkcjonowa-
nia PSZOK-u i godzin odbioru śmieci. Należy sprawić aby 
miejsce odbioru odpadów było czynne w późnych porach 
popołudniowych i w soboty. Należy zastanowić się dlaczego 
wciąż są wywożone śmieci na dzikie wysypiska i co jest tego 
przyczyną? Powinna być pełna informacja dostępna miesz-
kańcom o możliwościach odbioru śmieci w miejscu do tego 
przystosowanym. 4) Na ostatniej sesji pan Burmistrz stwier-
dził, że złożony wniosek w sprawie asfaltowania jednego z 
zaułków przy ul. Gen. Sulika został załatwiony pozytywnie i 
ta inwestycja została ujęta w budżecie na rok 2016. W wersji 
papierowej projektu budżetu nie ma wzmianki o tej inwesty-
cji – prośba o wyjaśnienie tej sprawy. Radny Grajewski: 
sprawa wykonania studium planu zagospodarowania prze-
strzennego dla miasta miała być zakończona do końca grud-
nia tego roku. Od tego zależy czy zostaną stworzone możli-
wości pozyskania środków na zagospodarowanie terenów 
pod przyszłe inwestycje – należy się z tym pośpieszyć. Radna 

Krzywicka: sprawa oświetlenia ulicznego, a także świątecz-
nego – prośba o przegląd instalacji świetlnych. 
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dą-
browa Białostocka na lata 2015-2024. Przyjęto jednogłośnie. 
b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok (dotyczy m.in. 
zwiększenia wydatków na roboty w drodze w Nowej Wsi o 
kwotę 22.518 zł). Przyjęto jednogłośnie. 
c) określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 
rok. Przyjęto jednogłośnie. 
d) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych. Przyjęto jednogłośnie. 
e) opłaty targowej. W głosowaniu za przyjęciem uchwały 
było 9 osób, przeciw 4, wstrzymało się 1. 
f) określenia wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych. Przyjęto jednogłośnie.  
g) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia 
dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i 
innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na 
terenie Gminy Dąbrowa Białostocka przez osoby fizyczne 
lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialne-
go oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania 
udzielonej dotacji. Przyjęto jednogłośnie. 
h) zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania. Przyjęto jednogłośnie. 
i) przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2016. Przyjęto jednogłośnie. 
j) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz 
ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy 
społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywia-
nia „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rok 2016. 
Przyjęto jednogłośnie. 
k) ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywia-
nia „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na rok 2016. 
Przyjęto jednogłośnie. 
l) uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 
2016 – 2018. Przyjęto jednogłośnie. 
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 
Burmistrz Romuald Gromacki w odpowiedzi na zadane in-
terpelacje z XI sesji Rady Miejskiej: . Radny Grajewski: 1) 
zmiana operatu w kwestii lasów prywatnych na terenie gminy 
Dąbrowa Białostocka oraz Powiatu Sokólskiego – jest to 
zadanie powiatu. Po konsultacji z władzami powiatowymi 
zostało ustalone, że taki operat będzie opracowany, jednak 
gmina Dąbrowa Białostocka będzie ujęta na drugim miejscu 
w tej koncepcji. 2) w wykazie dróg do remontu jest ujęta 
droga Zwierzyniec-Domuraty, czy nie można byłoby do tego 
dopisać drogi Kuderewszczyna-Zwierzyniec i Bagny-
Zwierzyniec? – jeśli w trakcie realizacji inwestycji, czyli po 
przetargu, będą jakieś oszczędności, to być może część tej 
drogi zostanie poprawiona.  Radny Jedliński: 1) w tym roku 
został opracowany i przyjęty przez Radę Miejską  statut i 
regulamin  rady. Kiedy na stronie Urzędu Miejskiego zosta-
nie to uwzględnione, gdyż do tej pory jest tam uwidoczniona 
wersja  regulaminu sprzed ośmiu lat, z 18 czerwca 2007 roku 
– informuję, iż aktualny Statut Gminy oraz Regulamin Rady 
Miejskiej są zamieszczone w zakładce „Gmina Dąbrowa 
Białostocka”, natomiast dokonano aktualizacji informacji w 
zakładce „Rada Miejska”. 2) sprawa udrożnienia rzeki Kro-
piwna na wysokości targowicy miejskiej – woda jest na rów-
ni z drogą, gdyż bobry zrobiły tam tamę. Należy coś z tym 
zrobić – zagrożenie dla przepustu nie występuje. Stan obecny  
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jest powtarzalny od kilku lat. Rzeka Kropiwna na odcinku w 
granicach administracyjnych miasta została zgłoszona do 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Białymstoku celem ujęcia do planu oczyszczenia na 2016 r.  
3) kto ma kosić chwasty i wysokie trawy zalegające na pobo-
czach w ulicy Jasionówka kolonia, a także okolice znaków i 
słupków ostrzegawczych? – drogi w ul. Jasionówka kolonia 
stanowią własność gminy. Koszenie chwastów i wysokich 
traw na poboczach w ul. Jasionówka kolonia powinna zlecać 
gmina wykonawcy za odpłatnością. Podjęcie decyzji o przy-
stąpieniu do koszenia poboczy, rowów oraz wycinanie za-
krzaczenia na wszystkich drogach gminnych i niepublicznych 
w gminie wymaga przeznaczenia środków finansowych w 
budżecie po uprzednim dokonaniu szacowania wartości kosz-
tów wykonania określonego zakresu rzeczowego. 4) niektó-
rzy właściciele działek rolnych usytuowanych wzdłuż ulicy 
kolonia Jasionówka wyorują pobocza ulicy, aż do asfaltu, co 
właściciel drogi czyli w tym przypadku gmina może w tej 
kwestii zrobić, aby ta sprawa została definitywnie rozwiąza-
na? – Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zabrania się 
dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby 
powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń 
albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu 
ruchu drogowego. W tym również niszczenia rowów, skarp, 
nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi. 
Zabrania się także zaorywania lub zwężania w inny sposób 
pasa drogowego. Aby ta sprawa została definitywnie rozwią-
zana przypadki niszczenia lub uszkadzania drogi należy zgła-
szać na Policję celem ukarania sprawców czynów zabronio-
nych.  Radna  Raducha: 1)sprawa ustawienia wiaty przystan-
kowej w Ostrowiu dla dzieci dojeżdżających do szkoły –
sprawa budowy wiat przystankowych na terenie gminy jest 
sprawą ważną, jednak zależną od pieniędzy i jeśli w budżecie 
będą wolne środki będzie to realizować.  2) dokończenie 
asfaltowania ulicy we wsi Grabowo – projekt jest wykonany, 
zadanie jest na etapie udzielenia wniosku na budowę, a reali-
zacja jest uzależniona od możliwości finansowych gminy. 3) 
sprawa ustawienia koszy na śmieci i ich systematyczne 
opróżnianie przy wieży widokowej w Szuszalewie – jeśli 
chodzi o odbiór śmieci przy takich obiektach, to organizato-
rzy wycieczek sami powinni dbać o estetykę terenu. Posta-
wienie dodatkowych pojemników w terenie powoduje zwięk-
szone koszty, a worki byłyby rwane. 4) sprawa nagminnego 
niszczenia dróg gminnych poprzez wyorywanie ich przez 
rolników – osoba nagminnie niszcząca pas drogowy zostanie 
zobowiązana do niezwłocznej naprawy szkody, jednak są 
sytuacje, że możemy to stwierdzić dopiero po wytyczeniu 
pasa drogowego.  Radny Hrynkiewicz: 1) wprowadzenie do 
budżetu gminy inwestycji związanej z budową ul. Popiełusz-
ki. – musimy wspólnie poszukać środków w budżecie na 
realizację tej inwestycji. 2) sprawa poprawienia nawierzchni 
drogowej w ul. Południowej przy sklepie Biedronka. 3)  
dezorganizacja ruchu na ul. Tysiąclecia na odcinku do ul. 
Mickiewicza – prośba o zmianę tego stanu rzeczy.-
organizacja ruchu została zmieniona w marcu 2014 roku. 
Zgodnie z protokołem komisji oznakowanie zostało ustawio-
ne i funkcjonuje. 4) usunięcie dzikiego wysypiska śmieci 
znajdującego się na wyrobisku przy ul. Popiełuszki – miesz-
kańcy zwracają się o zgodę na wywóz ziemi, więc taka zgoda 
jest udzielana, a okazuje się, że czasem jest tam nie tylko 
ziemia. Sprawa w miarę możliwości będzie załatwiana.  5) 
prośba o przegląd i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. 
Armii Krajowej – oświetlenie zostało uzupełnione. 6) uzu-
pełnienie asfaltu na ul. Armii Krajowej i Dworcowej – po-
wstałe wyrwy w nawierzchni stwarzają zagrożenie dla ruchu 

drogowego – to miejsce wymaga odprowadzenia wody, nale-
ży zaprojektować odpowiednie spadki i po takiej przebudo-
wie nawierzchnia będzie trwała. 7) naprawa zniszczonego 
chodnika od ul. Tuwima do dworca kolejowego oraz sprawa 
poszerzenia chodnika przy bramie cmentarnej albo utworze-
nie zatoczki dla parkujących obok cmentarza samochodów – 
są to drogi powiatowe, jednak jeśli my nie znajdziemy w 
budżecie własnych środków na te inwestycje, to powiat nam 
do tego nie dołoży. Radny Kowalczuk: 1) ujęcie w budżecie 
gminy inwestycji związanej z budową chodnika przy ul. 
Małyszówka. – po wykonaniu dokumentacji przez powiat 
zadanie będzie realizowane. 2) prośba o  rozwiązanie sprawy 
skrzyżowania ul. Łąkowa, Sienkiewicza i Sportowej – została 
przeprowadzona rozmowa z dyrektorem Pulem z PZD w 
Sokółce i jest to sprawa ważna do realizacji ze względów 
bezpieczeństwa.  Radna Adamowicz: 1) naprawa odcinka 
drogi nr 391 Kamienna Stara-Osmołowszczyzna – prośba o 
wyjaśnienie jakie będą dalsze losy tej drogi, kiedy będzie 
kontynuacja naprawy? – odcinek tej drogi został naprawiony. 
Wystąpiono o kontynuację zadania jednak jest to uzależnione 
od środków finansowych. 2) sprawa ujęcia w budżecie gminy 
inwestycji związanej z asfaltowaniem drogi w Kirejewsz-
czyźnie. – w tej chwili odbywa się wybór wykonawcy doku-
mentacji kosztorysowej i na tej podstawie zostanie określony 
zakres prac i koszt inwestycji. Ta droga będzie zgłoszona do 
realizacji w 2017 roku i będziemy na nią ubiegać się o środki 
z tzw. „schetynówki”. 3) wykonanie wiaty przystankowej w 
Kamiennej Nowej – jeśli będą środki w budżecie to ta inwe-
stycja będzie realizowana. 4) sprawa naprawy instalacji elek-
trycznej w  świetlicy w Kamiennej Starej – naprawa będzie 
musiała być wykonana w miarę posiadanych środków. 5) 
wykonanie tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości Ka-
mienna Nowa i ustawienie jej za mostem w Kamiennej Starej 
– tablica zostanie zamówiona i postawiona w 2016 roku. 6) 
wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku 
Urzędu Miejskiego – pozwolenie na remont urzędu miejskie-
go zostało wydane i jest tam mowa o wykonaniu podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych  7) uporządkowanie lasku szpi-
talnego. Była mowa o tym, że prace porządkowe ruszą jesie-
nią – co dalej w tej sprawie? – drzewostan zostanie przejrza-
ny przez pracownika referatu i leśniczego, do starostwa po-
wiatowego będzie trzeba wystąpić o wydanie zezwolenia na 
wycinkę drzew. Jak będzie zgoda, zadanie będzie kontynuo-
wane. Radny Szachułowicz: 1) wyrównanie dołów za wsią 
Harasimowicze, powstało tam dzikie wysypisko śmieci – 
miejsce wysypiska jest to miejsce tzw. starej kolei  i w miarę 
posiadanych środków w przyszłym roku zostanie to uprząt-
nięte. 2) Radny poparł interpelację Radnej Raducha odnośnie 
ustawienia wiaty przystankowej w Ostrowiu dla dzieci dojeż-
dżających do szkoły – zadanie będzie realizowane jeśli będą 
środki w budżecie. Radna Rogińska: 1) naprawa chodnika 
przy ul. Ogrodowej, Placu Kościuszki oraz Tysiąclecia przy 
bramie cmentarnej – zadanie będzie realizowane w roku 
przyszłym. 2) utworzenie placu zabaw przy ul. Kunawina i 
Mickiewicza – jeśli znajdą się środki w budżecie zadanie to 
zostanie wykonane. 3) utworzenie projektu przebudowy 
parku w centrum miasta oraz przycinka w parku drzew –
drzewa do wycięcia zostały wytypowane i być może w dru-
giej połowie przyszłego roku pojawią się środki z Fundacji 
Biebrzańskiej,  które pozwolą na przebudowę parku i to z 
ponad 90% dofinansowaniem inwestycji. 4) zwiększenie 
aktywności firmy sprzątającej w mieście w okresie przed-
świątecznym – takie polecenia zostały wydane i firma ma z 
większym zaangażowaniem zadbać o porządek w mieście. 
Radna Jackiewicz: 1) zamontowanie tabliczek numerycznych  
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w miejscowości Grzebienie – sprawę zgłosił w październiku 
sołtys wsi i w miarę posiadanych środków zadanie to będzie 
zrealizowane. To zadanie mogłoby być zrealizowane ze 
środków z Funduszu Sołeckiego. 2) sprawa ustawienia wiat 
przystankowych lub napraw istniejących przystanków. Radna 
Krzywicka: 1) zagospodarowanie skwerku na ul. Kunawina i 
Mickiewicza poprzez utworzenie tam placu zabaw i miejsca 
spędzania wolnego czasu dla osób starszych. 2) wykonanie 
chodników na ul. Leśnej i Słowackiego. Radny Grajewski: 
czy jakoś zostanie zrekompensowany udział osobom biorą-
cym udział w pracach komisji do szacowania strat przez 
suszę? – wynagradzanie pracowników jest obowiązujące i w 
tym przypadku również zostało to uwzględnione. 
7. Wnioski i sprawy różne. Radny Chodziutko: prośba o 
wyjaśnienie sprawy drogi usytuowanej obok banku spół-
dzielczego miedzy ulicami 1000-lecia P.P. i ul. Wesołą, a 
która jest w tej chwili zagrodzona. Radna Raducha: sprawa 
opracowania strategii Fundacji Biebrzańskiej – prośba o 
zaangażowanie się i zgłaszanie zadań do realizacji ze środ-
ków Fundacji Biebrzańskiej. Przewodniczący Budnik: 1) 
sprawa przebudowy ulicy 1000-lecia P.P. na wysokości skle-
pu Biedronka. Ma ją przebudowywać powiat, jednak w na-
szym budżecie na rok 2016 nie ma żadnej informacji, że ta 
inwestycja będzie realizowana. 2) sprawa dofinansowania 
wydania płyty zespołu Ad Rem działającym przy MGOK w 
Dąbrowie Białostockiej. Burmistrz Romuald Gromacki 
przedstawił informację co do możliwości podziału nierucho-
mości gminnych nabytych na użytkowanie wieczyste od 
Polskich Kolei Państwowych S.A.  19 kwietnia 2012 roku za 
kwotę 200.490 zł. – Wątpliwości związane z możliwością 
dokonania podziału nieruchomości i wyzbycia się prawa do 
użytkowania wieczystego części nieruchomości rozstrzygnął 
Sąd Najwyższy Uchwałą trzech sędziów – „Czy dopuszczal-
ne jest wyzbycie się prawa do użytkowania wieczystego 

części nieruchomości w drodze jednostronnej czynności 
prawnej? Podejmując uchwałę (Sygn. Akt III CZP 116/14) 
Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu 
oddanego mu w użytkowanie wieczyste”.  Radny Jedliński 
zgłosił wniosek o wyjaśnienie tej kwestii przez radcę praw-
nego na  najbliższym posiedzeniu komisji.  Skarbnik gminy 
Ewa Czarnecka poinformowała, iż jest możliwość wprowa-
dzenia tzw. opłaty reklamowej, która jest dobrowolna i za-
leżna od podjęcia uchwały przez Radę. Sołtys Stanisław 
Kirejczyk: 1) sprawa nagłośnienia kwestii związanej z moż-
liwością nieodpłatnego przekazywania odpadów, które nie są 
zabierane przez firmę odbierającą śmieci.  Chodzi o odpady 
zielone czy gruz. 2) Sprawa oświetlenia ulicy Kunawina w 
kierunku do oczyszczalni ścieków – wiele osób chodzi tam 
na spacery i późnym popołudniem o tej porze jest tam ciem-
no – prośba o ustawienie latarni. Radny Szachułowicz: 1) 
prośba o zwrócenie uwagi na przystanki na wiejskich kolo-
niach. 2) Likwidator SKR-u nie zdał dokumentów do archi-
wum i wszystkie dane osobowe pracowników znajdują się u 
niego w domu. Prośba o zabezpieczenie tych dokumentów.  
Sołtys wsi Sadek Wiesław Karaś:  1) w sprawie przeprosin 
dla radnego Jedlińskiego za bezpodstawne i obraźliwe zarzu-
ty stawiane w czasie obrad Rady przez pana Piotra K. 2) 
wniosek o zwrócenie uwagi na przygotowywanie przez 
Urząd Miejski specyfikacji przetargowych na wykonywanie 
dróg żwirowych na terenie gminy. 3) sprawa wykupu działek 
przez gminę od prywatnego właściciela przy ul. Armii Kra-
jowej – okazuje się, że po wytyczeniu sporna rura przepu-
stowa jest przesunięta o około 20 cm, a nie jak mówiono 
ponad pół metra  więc  zakup tych działek był całkowicie 
bezzasadny i dla gminy do niczego nie potrzebny. Na tym 
Sesja została zakończona. 

 
Tadeusz Jedliński

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje: 
 

Od 1 października 2015 r. weszły w 
życie zmiany przepisów w zakresie 
ubezpieczenia społecznego rolników, 

wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 poz. 1506).  
Wprowadzone zmiany dają możliwość rolnikom, małżonkom 
rolników lub domownikom uprawnionym do świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasił-
ku dla opiekunów osób niepełnosprawnych do:  
- dokonania wyboru podlegania ubezpieczeniu emerytalno – 
rentowemu w KRUS lub w ZUS – dotyczy to osób, które 
począwszy od dnia 1 października 2015r. nabyły prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opie-
kuńczego albo zasiłku dla opiekuna,  
- przywrócenia do ubezpieczenia społecznego rolników osób, 
które zostały wyłączone z tego ubezpieczenia w związku z 
przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna.  
W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno – rentowe-
go w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobiera-
jący świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 
lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania 
decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie 
złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS 
wniosek w tej sprawie. Wybór ubezpieczenia w ZUS lub w 
KRUS jest jednorazowy. Niezłożenie wniosku o objęcie 

ubezpieczeniem emerytalno – rentowym w KRUS skutkuje 
objęciem ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w ZUS 
oraz brakiem możliwości powrotu do ubezpieczenia w KRUS 
w okresie pobierania wymienionych świadczeń. Wzór wnio-
sku można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej Kasy 
lub na stronie internetowej pod adresem: www.krus.gov.pl. 
Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy, 
którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają od-
prowadzone składki do ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. 
W tym celu należy złożyć do organu przyznającego świad-
czenie (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego 
dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się) wniosek o 
odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpiecze-
niem emerytalno – rentowym w KRUS w terminie 6 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 
2016r.   
Składki za wyżej wymienione osoby podlegające ubezpie-
czeniu w KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia 
emerytalno – rentowego. 
Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób 
pobierających świadczenie dla opiekuna oraz obowiązek 
opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, bur-
mistrzu lub prezydencie miasta. 

 
ZASTĘPCA DYREKTORA 
mgr inż. Elżbieta Swatowska
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Ewolucja, a nie rewolucja 
eKRUS wpisuje się w rozwój e-usług dla rolnictwa i mieszkańców wsi 

W ramach doskonalenia usług świadczonych swoim Klien-
tom Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdraża 
system informatyczny – Portal dla Rolników eKRUS, udo-
stępniony w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci 
Internet. W Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku i 
podległych mu placówkach system jest już dostępny pod 
adresem www.ekrus.gov.pl. 
Portal jest przeznaczony dla ubezpieczonych w KRUS rolni-
ków, małżonków rolników i domowników podlegających 
ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za po-
średnictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego. 
Poprzez Portal dla Rolników eKRUS ubezpieczeni mają 
dostęp m.in. do własnych danych ewidencyjnych, przebiegu 
historii ubezpieczenia, wykazu składek, ich bieżącej wysoko-
ści, a także informacji o zbliżających się terminach płatności 
bez konieczności wizyty w jednostce oraz poza godzinami 
pracy urzędu.  
Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zaprasza do ko-
rzystania z nowej możliwości kontaktu z urzędem. Wystarczy 
dowolna przeglądarka internetowa oraz aplikacja umożliwia-
jąca odczyt plików w formacie PDF. W celu zarejestrowania 
i utworzenia profilu użytkownika należy na stronie 
www.ekrus.gov.pl w okienku „zarejestruj się” wypełnić 

wniosek, a następnie wydrukować go i wraz z nim udać się 
do jednostki KRUS, w której jest się ubezpieczonym. W 
trakcie rejestracji, poza podstawowymi danymi ewidencyj-
nymi, należy podać adres poczty elektronicznej (email), który 
jest niezbędny do przekazania loginu i hasła dla utworzonego 
konta oraz w razie potrzeby odzyskania hasła, bądź wymiany 
informacji między użytkownikiem a KRUS. Wniosek można 
również przekazać za pośrednictwem poczty lub wypełnić na 
miejscu w jednostce KRUS. 
Dla ułatwienia poruszania się w Portalu na jego stronie udo-
stępniony został „Przewodnik po eKRUS”, w którym opisano 
krok po kroku kolejne etapy: rejestracji, logowania, itd. 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego doskonaląc 
swoje usługi dąży do umożliwienia ubezpieczonym pełnego 
kontaktu z urzędem również drogą elektroniczną. W przy-
szłości planowane jest udostępnienie możliwości dokonywa-
nia płatności online oraz pozyskiwania zaświadczeń w trybie 
w pełni elektronicznym. 
Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zachęca osoby 
ubezpieczone w KRUS do rejestracji i komunikacji z urzę-
dem za pośrednictwem Portalu.  

Iwona Nagórka 
Specjalista 

OR KRUS w Białymstoku 

 
Słownik historyczno – geograficzny gminy Dąbrowa Białostocka (do 1939 roku) 

Kamienna Nowa 
Kamienna Nowa jest jedną z najmłod-
szych wsi gminy Dąbrowa Białostocka, 
która powstała na skutek reform uwłasz-
czeniowych i parcelacji ziemi dworskiej 
w 2. połowie XIX wieku. Nazwa jej 
pochodzi oczywiście tak jak i Kamien-
nej Starej od rzeki Kamienny wpadają-
cej do Biebrzy.  
Wieś zaczęto osadzać zapewne po uka-
zie uwłaszczeniowym z 1861 roku, na 
gruntach należących niegdyś do dworu 
Kamienna. Zachował się bardzo cieka-
wy spis krzyży przydrożnych wykonany 
w 1910 roku, według którego najstarszy 
drewniany krzyż znajdujący się w Ka-
miennej Nowej został ustawiony w 1862 
roku przez Stanisława Bujnowskiego na 
ziemi kolonii Świerzbutowo. Był tu też 
krzyż żelazny wystawiony w 1863 roku przez Jana Ugolika, 
krzyż drewniany postawiony w 1863 roku przez wszystkich 
mieszkańców wsi przy drodze do Kamiennej Starej,  czy 
krzyż drewniany z 1865 roku wystawiony przez Krzywosza. 
Wydaje się, że były to najstarsze krzyże przydrożne powstałe 
wraz z kolonizacją wsi i przybyciem osadników. Można 
dodać, że były tu jeszcze: krzyż żelazny na kamieniu wysta-
wiony w 1905 roku przez Wincentego Kiśluka, krzyż żelazny 
na kamieniu wystawiony w 1907 roku przez Gryżewskiego, 
krzyż drewniany wystawiony w 1908 roku przez Jezierskie-
go, krzyż żelazny na kamieniu wzniesiony w 1909 roku przez 
wszystkich mieszkańców wsi na ziemi Wołczka,  
Na mapie z 1866 roku widzimy już zabudowania (zagrody) 
powstałe na dawnych gruntach dworskich folwarku Kamien-
na usytuowane wzdłuż drogi wiodącej z Kamiennej do 
Świerzbutowa, oraz na terenie dzisiejszej Nowinki (część wsi 
Kamienna Nowa)  zwane jednak jeszcze Kamienną. Na tere-

nie Nowinki naliczono 7 domów zaś na terenie późniejszej 
Kamiennej Nowej – 19 domów. 
Jednak już akt nadawczy uwłaszczonych gruntów mieszkań-
com wsi z 1873 odnotowuje nazwę Kamienna Nowa w od-
różnieniu od Kamiennej. Podział na Kamiennę Nową i Ka-
miennę widoczny jest na mapach pruskich i rosyjskich z 
czasów I wojny światowej. Wówczas to w Kamiennej Nowej 
naliczono 34 domy (Nowinkę zaliczano do Kamiennej No-
wej) zaś w Kamiennej 117 domów.  
Spis z 1890 roku stwierdzał, że wieś Nowokamienna wraz z 
uroczyskiem Zajkowszczyzna  liczyła 273 dziesięciny gruntu 
(dziesięcina = 1, 09 ha). 
W 1899 roku na terenie gruntów wsi powstała stacja kolejo-
wa (piękny ceglany dworzec, oraz drewniane budynki kole-
jowe) zwana Stacją Kolejową Kamienna Nowa.  
Tereny te stały się widownią zaciętych walk podczas Pierw-
szej Wojny Światowej, szczególnie 1915 roku, kiedy Biebrza  

Fragment mapy z 1800 roku. 
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stanowiła linię frontu między walczącymi wojskami rosyj-
skimi i niemieckimi. O wydarzeniach tych świadczą cmenta-
rze wojenne zachowane do dziś. Jeden z nich można oglądać 
w lesie między wsiami Kamienna Nowa i Kamienna Stara. 
Już po zakończeniu działań wojennych w 1919 roku ewakuu-
jące się z Ukrainy wojska niemieckie prowokowały incyden-
ty zbrojne; ludność była narażona na gwałty i rabunek. Gło-
śny stał się wypadek zamordowania trzech rolników we wsi 
Kamienna Nowa. 
Pierwszy powszechny spis w wolnej Polsce z 1921 roku 
wykazywał wieś nazwaną Nowokamienna spisaną wraz ze 
stacją kolejową Nowokamienna gdzie było 37 domów w 
których naliczono 195 osób w tym 92 mężczyzn i 103 kobie-
ty. Wszyscy byli wyznania rzymskokatolickiego.   
Według spisu z 1926 roku we wsi mieszkali następujący 
właściciele gospodarstw z rodzinami, dziećmi i czasem dal-
szymi krewnymi, których tutaj pomijam. 
Bohdan Stanisław z żoną Zofią z Gryżewskich 
Ruducha Wincenty z żoną Marianną z Ruduchów 
Uholik Władysław z macochą Franciszką z Kułaków 
Jarmoszko Wiktor z siostrą Anną Falkowską 
Gryżenia Jan z żoną Zuzanną z Kirejczyków 
Kulik Jan z żoną Anną ze Stankiewiczów 
Bizrukczyk Stanisław z żoną Albiną z Stefanowskich 
Mołodziejko Adam z żoną Zofią z Szerykowskich 
Matyszczyk Wincenty z żoną Feliksą z Gniedziejów 
Wołczek Marianna z siostrą Katarzyną 
Wołczkowa Anna 

Wołczek Marcin 
Wołczek Stanisław z żoną Józefą z Zarzeckich 
Sapkowski Ludwik z żoną Julią z Budzińskich 
Sapkowski Kazimierz z bratem Józefem 
Kopańkowa Zuzanna z Orpików 
Kopańkowa Teofila z Masłowskich 
Karpiej Stanisław z żoną Michaliną z Zujków 
Sapkowska Rozalia 
Kirej Franciszek z żoną 
Szczykowski Jan  
Szczykowski Paweł z żoną Rozalią z Kaliszów 
Krzywosz Wincenty z żoną Zofią z Kaliszów 
Krzywosz Jan z żoną Zofią z Jezierskich 
Kalisz Wincenty z żoną Ewą z Łazarów 
Kalisz Marcin z żoną Józefą z Pachuckich 
Kirejczyk Stanisław z żoną Stefanią z Kaliszów 
Maksimczyk Katarzyna z Ruduchów 
Kiśluk Antoni z żoną Marianną z Karpieniów 
Kiślukowa Franciszka z Lulewiczów 
Orpik Wincenty z żoną Teofilą z Siderkiewiczów oraz brać-
mi Dominikiem i Andrzejem 
Ugolik Aleksandra 
Ugolik Stefan z żoną Zofią z Krzywoszów i siostrą Stefanią 
Stroczkowski Stanisław z żoną Zuzanną z Kułakaów 
Ruducha Stanisław z bratem Józefem 
Maksimczyk Paulina z Zieziulewiczów 
Maksimczyk Marianna z siostrą Stefanią 
We wsi znajdowała się  3 oddziałowa VII klasowa Państwo-
wa Publiczna Szkoła Powszechna, której kierownikiem w 
roku szkolnym 1926/1927 był Antoni Dorożyński zaś nau-
czycielkami Kazimiera Wowkówna (uczyła też religii) i 
Eugenia Muthówna. Do szkoły uczęszczało 148 dzieci (76 
chłopców i 72 dziewcząt) 147 dzieci było wyznania rzym-
skokatolickiego i jedno dziecko prawosławnego.  
W latach 30. XX wieku w zachodniej części wsi funkcjono-
wał folwark zwany Wierzbołowo. W miejscu tym zabudowa 
widoczna jest i na wcześniejszych mapach. Najstarsza mapa 
tego obszaru z 1800 roku nadje mu nazwę Okolno. 

 
Grzegorz Ryżewski 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 
e-mail: gryzewski@o2.pl

 

Dzieje Parafii Dąbrowa Białostocka 
wg pracy magisterskiej  księdza Henryka Radziewicza napisana na wydziale teologii KUL  

pod kierunkiem ks. doc. dr Henryka Damiana Wojtys , Lublin 1980 r. 
Bractwa i stowarzyszenia. 
Podniesieniu poziomu moralnego i wzmocnieniu świadomo-
ści religijnej ludzi miały służyć bractwa i stowarzyszenia 
religijne. O ich istnieniu i działalności w dawnych czasach 
nie mamy jednak informacji. Najstarszym było bractwo ró-
żańcowe, na założenie którego w 1835 roku został wydany 
przywilej prowincjała dominikanów O. Tomasza Jatandta. O 
jego działalności nie mamy żadnych informacji aż do okresu 
międzywojennego co może sugerować, że w pewnym okresie 
zostało zakazane przez władze carskie. Przypuszczenie to 
zdaje się potwierdzić fakt erekcji kanonicznej Bractwa Ży-
wego Różańca 6-VIII-1930 r. ,co stało się dzięki inicjatywie 
ówczesnego dziekana dąbrowskiego ks. Józefa Gaula, na 
polecenie arcybiskupa wileńskiego. Ks. dziekan Gaul został 
rektorem tego bractwa z prawem przybierania do pomocy 
księdza wikarego. Pierwszym wyraźnym przejawem działal-
ności bractwa różańcowego była analiza instrukcji, zalecają-
cej ujednolicenie strony organizacyjnej Żywego Różańca. 
Instrukcja ta była owocem odbytego 12-X-1930 r. Archidie-

cezjalnego Zjazdu Delegatów Unii Żywego Różańca. Zaczęto 
teraz tworzyć w poszczególnych wsiach kółka Żywego Ró-
żańca. W 1936 r. było ich już 40 na terenie parafii, 37 na 
wsiach i koloniach. Działalność kółek szła w dwóch kierun-
kach: modlitewnym, polegającym na wspólnym odmawianiu 
różańca przez poszczególne róże w pierwsze niedziele mie-
siąca oraz w pogłębieniu znajomości prawd religijnych wśród 
członków. Temu celowi służyła prenumerata czasopism i 
czytania książek. Były również odprawiane Msze Św. w ich 
intencjach, a zewnętrznym przejawem ich obecności w życiu 
parafii była posiadana przez nich chorągiew procesyjna. W 
społeczności parafialnej znaczną rolę odgrywał też III Zakon 
Św. Franciszka z Asyżu. Konieczna Kanoniczna jego erekcja 
miała miejsce 8-XII-1917 r. Dokonał tego administrator die-
cezji ks. prałat Kazimierz Michalkiewicz. Patronem parafial-
nej wspólnoty tercjarskiej był Św. Stanisław Biskup i Mę-
czennik. Nie był to z pewnością początek tercjarstwa w para-
fii lecz ponowne powołanie go do życia. Jak zaświadczają 
starsi  kapłani  administrator  ks.  Michalkiewicz  z   powodu  

Fragment mapy z 1866 roku. 
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jakiejś nieprawidłowości w działaniu tercjarstwa (czy nie 
ulegało mariawityzmowi) najpierw je rozwiązał w całej die-
cezji , a następnie po jakimś czasie powołał znowu do życia 
właściwie je ukierunkowując. W Dąbrowie z pewnością 
popierał i ukierunkował właściwie działalność tercjarstwa ks. 
proboszcz J. Fordon, który też proponował na swoim terenie 
powstanie wspólnot „Służek Maryi”. W skład zarządu Kon-
gregacji III Zakonu św. Franciszka wchodzili: przewodniczą-
cy, zastępca, skarbnik, sekretarz i mistrz nowicjatu. Dyrekto-
rem był każdorazowo proboszcz lub jego delegat. Nowi 
członkowie musieli przed dopuszczeniem do profesji przejść 
nowicjat, po czym był egzamin. Przykładowo, 23-XI-1928 r. 
dopuszczono do profesji 10 kobiet, a do nowicjatu przyjęto 
20 osób. W 1936 r. tercjarstwo liczyło 120 członków z prze-
ważającą ilością kobiet. Zebrania odbywały się w pierwszą 
niedzielę miesiąca. Omawiano tam sprawy organizacyjne, 
udział w życiu parafialnym jak np.: Adoracja Najświętszego 
Sakramentu podczas 40 godzinnego nabożeństwa, udzielanie 
pożyczek na leczenie. Przedstawiciele III Zakonu uczestni-
czyli też w Kongregacjach wyjazdowych. Życie religijne 
pogłębiały poprzez czytanie książek i czasopism, jak np.: 
„Dzwonek” czy „Pochodnia Seraficka”. Ich modlitwa i mo-
dlitewny udział w kościele parafialnym koncentrował się 
wokół bocznego ołtarza św. Franciszka- założyciela kongre-
gacji. Kongregacja od 1934 r. posiadała własną chorągiew. 
Ważnym wydarzeniem był Kongres Tercjarski w Dąbrowie 
13-X-1936 r. Bardzo żywą działalnością w okresie między-
wojennym odznaczała się Akcja Katolicka , która najpierw 
istniała jako Ligia Katolicka. W skład jej wchodziły 4 stowa-
rzyszenia: Katolickie Stowarzyszenie Mężów, Katolickie 
Stowarzyszenie Kobiet, Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-
ży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. 
W parafii dąbrowskiej najpierw powstały stowarzyszenia 
młodzieżowe, bo już w 1926 roku. Później uległy one zmia-
nom organizacyjnym. Zachowany dziennik korespondencji 
ASM pozwala nam zorientować się w działalności stowarzy-
szeń młodzieżowych. Stowarzyszenie to już w 1926 r. wy-
stawiło przedstawienie w wypożyczonej do tego celu Sali w 
Szkole Powszechnej w Dąbrowie. Członkowie stowarzyszeń 
brali udział w zjazdach 7-V-1927 r. w Różanymstoku i 10-
IV-1929 r. w Wilnie. W latach 30-tych powstają oddziały 
stowarzyszeń nawet w poszczególnych wsiach. W 1933 r. 
istniały oddziały Stowarzyszeń Młodzieżowych w następują-
cych wsiach: Jałówka, Kamienna Stara, Nowa Wieś, Mie-
dzianowo, Zwierzyniec Mały i Kuderewszczyzna, a do 1936 
r. powstały jeszcze w:Bagnach, Lewkach, Kamiennej Nowej, 
Szuszalewie, Wroczyńszczyźnie. Dużo entuzjazmu w pracy 
stowarzyszeń włożył ks. Józef Król. Męskie Stowarzyszenia 
liczyły 8 zastępów, 120 druhów, a dziewczęce 9 zastępów i 
135 druhen w 1936 roku. Działalność szła w różnych kierun-
kach, propagowano nowy model życia kulturalno-
oświatowego przez wystawianie przedstawień i organizowa-
nie zabaw bezalkoholowych. W poszczególnych oddziałach 
były też biblioteki dla pogłębiania życia intelektualnego. 
Przygotowano do pracy na roli. Zakładane były w tym celu 
zespoły konkursowe Przysposobienia Rolniczego. Początki 
takiej działalności przypadają na 1931 r. Organizowano ob-
chody ważniejszych świąt państwowych. Oto jak zostały 
zorganizowane obchody 3-V-1933 r. Pochód z orkiestrą dętą 
sprowadzoną z Sokółki wyruszył ze szkoły do kościoła. W 

kościele zostało zorganizowane o godzinie 11 nabożeństwo i 
po Mszy św. pochód wyruszył z kościoła na rynek, gdzie 
przemawiał poseł Tadeusz Dmowski. Obchody zakończyło 
przedstawienie dla wszystkich. Zarząd poszczególnych od-
działów odbywał regularne zebrania. Zebrania ogólne odby-
wały się w domu parafialnym, gdzie była specjalna sala para-
fialna do zebrań stowarzyszonej młodzieży. Mieściła się tu 
również biblioteka książek i czasopism. Rzecz oczywista, że 
ponad tymi akcjami było jako główne zadanie przygotowanie 
młodzieży do chrześcijańskiego życia i świeckiego apostol-
stwa. Katolickie Stowarzyszenie Mężów i Kobiet powstały 
później, gdyż w protokóle wizytacji pastoralnej z 1936 r. 
zalecono aby je założyć w parafii dąbrowskiej. Wiadomo, że 
w 1937 r. już istniały, ale o ich działalności nie ma informa-
cji. Oto jak scharakteryzowano działalność Akcji Katolickiej 
w Dąbrowie pod koniec okresu międzywojennego: „Zasięg 
organizacyjny mały ze względu na brak poparcia inteligencji 
i przeciążanie księży pracą duszpasterską. Uświadomienie 
katolickie posuwa się naprzód”. Odnotować należy zorgani-
zowany w końcu 1933 r. parafialny oddział towarzystwa 
„Caritas”. Towarzystwo Miłosierdzia „Caritas” liczyło w 
1936 r. 60 członków. O działalności jego w okresie przedwo-
jennym nic nie wiemy poza tym , że zorganizowano tzw. 
pożyczkę przeciwlotniczą. Po wojnie „Caritas” działał do 
1950 r. Duszą tego towarzystwa w latach 1948-1959 był ks. 
Władysław Laszuk. Działalność tego towarzystwa polegała 
na udzielaniu różnorodnej pomocy: pieniężnej, mieszkanio-
wej, żywnościowej, w nauce dla dochodzących dzieci oraz w 
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Fundusze były głów-
nie czerpane ze składek i ofiar zebranych w specjalnych 
akcjach na rzecz potrzebujących pomocy , w Tygodniu Miło-
sierdzia oraz z darów Rady Polonii Amerykańskiej. W latach 
50-tych na skutek ingerencji czynników państwowych w 
sprawy wewnętrzne towarzystwa, zostało ono decyzją władz 
kościelnych rozwiązane. W 1936 r. powstała Krucjata Eucha-
rystyczna dzieci, która w roku założenia liczyła 60 osób. 
Posiadała własny sztandar. Nie znamy przejawów jej działal-
ności. 2-II-1937 r. założone zostało Bractwo Trzeźwości. W 
roku powstania do złotej księgi wpisało się 28 mężczyzn i 
136 kobiet. Działalność jego polegała na przestrzeganiu 
trzeźwości w walce z pijaństwem oraz odnowieniu przyrze-
czenia w święta parafialne. Urządzano pogadanki z przeźro-
czami na temat zgubnych skutków alkoholu. Ponadto istniało 
w parafii  Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary. W okresie 
powojennym na skutek zmienionej sytuacji większość bractw 
i stowarzyszeń działających przed wojną nie mogło wznowić 
swojej działalności. Działają natomiast nadal tercjarstwo oraz 
kółka żywego różańca. Praca duszpasterska ograniczała się 
bardziej do kościoła i salek katechetycznych. Dopiero w 1970 
r. zaistniała możliwość szerszej pracy z młodzieżą w powsta-
łym nieco wcześniej ruchu oazowym. Ruch ten parafię dą-
browską objął jednocześnie z początkowa działalnością w tej 
formie w archidiecezji w Białymstoku. Zaszczepił to na teren 
parafii ówczesny wikariusz ks. Zenon Siwicki. W ciągu roku 
co tydzień były ewangeliczne rewizje życia, w niedzielę 
specjalna Msza Św. oazowa z procesją na wejście i z darami 
o godzinie 14,15, akademie i wieczornice. Z biegiem czasu 
przybywało animatorów, którzy prowadzili grupy oazowe. 
Szczególny rozkwit tego ruchu przypadł na lata po 1972 r. 
Cdn.                             Opr. Tadeusz Jedliński

 

Wydawca gazety lokalnej „Głos Dąbrowy” zaprasza 
chętnych do współpracy z naszym czasopismem. 

Poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska: 
- Redaktor naczelny, 
- osoba zajmująca się składem komputerowym, 

- korektor. 
Oferty (do dnia 31.12.2015) i dodatkowe informacje: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej 
ul. 1000-lecia PP 4, Dąbrowa Białostocka 
tel.: 85 7121 109, e-mail: mgok-db@o2.pl 
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„Ludzie w Dąbrowie są bardzo mili…” 
- Ana i Tatevik o Dąbrowie Białostockiej. 

Czyli wywiad z Portugalką i Armenką-wolontariuszkami pracującymi w dąbrowskim liceum w roku szkolnym 2015/2016. 
W  Zespole Szkół im. Gen. 
Nikodema Sulika w Dą-
browie Białostockiej po raz 
trzeci gościmy wolonta-
riuszki zza granicy. W 
poprzednich latach liceum 
współpracowało z Armenką 
Marią, Hiszpankami Laurą i 
Moniką oraz Niemką Hasi-
be. Natomiast w tym roku 
szkolnym 2015/2016 pra-
cować jako wolontariuszki 
będą Ana z Portugalii i 
Tatevik z Armenii. 
Dziewczyny przyjechały do 
Dąbrowy w ramach Wolon-
tariatu Europejskiego EVS.  
To efekt współpracy dąbrowskiego liceum ze Stowarzysze-
niem „Anawoj” z Michałowa. EVS jest  programem unijnym 
umożliwiającym organizacjom wysyłanie młodych ludzi jako 
wolontariuszy do pomocy przy różnych projektach, np. kultu-
ralnych. W takich projektach mogą wziąć udział osoby w 
wieku od 18 do 30 lat. Dotychczasowe wolontariuszki pozo-
stawiły po sobie wielką pracę zwłaszcza w zakresie języków 
obcych. Ana i Tatevik chcą kontynuować działalność swoich 
poprzedniczek.  
Zadałam kilka pytań dziewczynom, na które chętnie udzieliły 
odpowiedzi.  
Dziewczyny, przyjechałyście do Polski w ramach Wolon-
tariatu Europejskiego. Dlaczego zdecydowałyście się wziąć 
udział w programie EVS? 
Tatevik: Zdecydowałam się wziąć udział w Wolontariacie 
Europejskim, ponieważ byłam już trochę zmęczona nauką. 
Chciałam wyjechać za granicę, poznać nowych ludzi i ich 
kulturę. Ja bardzo lubię podróżować i w ten sposób się uczyć, 
np. poznając nowe obyczaje, tradycje. Program EVS daje 
właśnie taką możliwość. Zrobienia czegoś dla innych, pozna-
nia i nauczenia się czegoś nowego, współpracy z ludźmi. 
Ana: Ukończyłam szkołę średnią i zastanawiam się co bym 
chciała robić w przyszłości. Wolontariat Europejski to dobry 
sposób na poznanie samej siebie. Mam rok przerwy od nauki,, 
ale nie marnuję tego czasu. Właśnie pomagając innym w 
ramach wolontariatu odkrywam siebie i planuję swoją przy-
szłości, do tego mogę się wiele nauczyć. Ponadto mam moż-
liwość zwiedzenia innych państw, poznania nowych ludzi i 
nie muszę wydawać dużo pieniędzy za mój pobyt za granicą, 
bo wolontariat pokrywa koszty z tym związane. 
Z waszej wypowiedzi wynika, że Wolontariat Europejski 
ma wiele zalet. A co według was jest najlepsze w tym pro-
jekcie? Polecacie innym udział w nim?  
Ana: Oczywiście, że polecamy udział w projekcie wolonta-
riatu. Jest to świetne doświadczenie. Można się wiele nau-
czyć, a także dowiedzieć się czegoś o sobie. Myślę, że najlep-
sze jest to, że możemy spotkać nowych ludzi, zawierać przy-
jaźnie międzynarodowe i poczuć się niezależnym. 
EVS to międzynarodowy program wolontariatu europej-
skiego, który umożliwia wolontariuszowi wybór kraju, do 
którego może przyjechać. Czy to był wasz wybór, aby  
przyjechać do Polski? Jeżeli tak, to dlaczego zdecydowa-
łyście się na przyjazd do naszego kraju? 
Ana: Tak to był mój wybór. Bardzo spodobał mi się polski 
projekt, dlatego zdecydowałam się przyjechać do Polski. 

Dużo czytałam o waszym 
kraju. Dowiedziałam się, że 
jest u was wiele pięknych i 
interesujących miejsc, które 
chciałabym zobaczyć. 
Tatevik: Nie wybrałam 
Polski. Zdecydowałam się 
na udział w projekcie we 
wschodniej Europie. 
Jakie było wasze pierwsze 
wrażenie, gdy przyjecha-
łyście do Polski? 
Ana: Kiedy przyjechałam 
do Warszawy pomyślałam, 
że to ładny kraj. Widziałam 
dużo drzew. W Portugalii 
mieszkam nad morzem, 

dlatego tak bardzo zachwyciły mnie lasy i ten piękny krajo-
braz. 
Tatevik: Mnie również zachwyciły lasy, ponieważ  w Arme-
nii mieszkam w górach. Pomyślałam sobie, że tutaj musi być 
dużo pięknych miejsc. 
Wiem, że jest może trochę za wcześnie na to pytanie, ale 
zastanawia mnie co wam się podoba w Dąbrowie, a co nie 
i co sądzicie o ludziach tu mieszkających? 
Tatevik: Tak, jest trochę za wcześnie, abym mogła coś na ten 
temat powiedzieć. Jednak wydaję mi się, że Dąbrowa to spo-
kojne i małe miasto. Nie ma tu miejsc, do których można by 
wyjść. Najbliższe większe miasto to Białystok, które jest dość 
daleko. Natomiast ludzie są bardzo sympatyczni i mimo tego, 
że nie znają języka to starają się nam pomagać zaaklimaty-
zować się, odnaleźć się w nowym miejscu.  
Ana: To trudne pytanie. Najbardziej podoba mi się tutaj to, że 
ludzie w Dąbrowie są bardzo mili i w szkole, i poza nią. 
Wszyscy starają się nam pomagać pan dyrektor, nauczyciele, 
kucharki, młodzież itd., mimo bariery językowej. Nie podoba 
mi się to, że nie ma w Dąbrowie zbyt wielu miejsc, w których 
można by było porobić coś interesującego. 
Mówiłyście, że chciałybyście kontynuować działalność 
poprzednich wolontariuszek. W takim razie czym chcecie 
się zajmować w Dąbrowie? Co chciałybyście zrobić? 
Ana: Będziemy prowadzić zajęcia językowe, to znaczy bę-
dziemy uczyć języków: portugalskiego, hiszpańskiego, fran-
cuskiego, angielskiego, rosyjskiego, armeńskiego, arabskiego 
i perskiego. Do tego chciałybyśmy zorganizować zajęcia 
teatralne i pomagać w przedszkolu. Mamy wiele pomysłów, 
które mamy nadzieję uda nam się zrealizować. Jesteśmy także 
otwarte na propozycje innych. 
Również mam nadzieję, że wykonacie wszystko co sobie 
zaplanowałyście. Jak mniemam wszystko to co chciałyby-
ście zrobić wiąże się z waszymi zainteresowaniami. Co 
lubicie robić w wolnym czasie? Może macie jakieś hobby? 
Tatevik: Nie mam hobby. Lubię się uczyć, poznawać nowe 
rzeczy i ludzi. Jak coś zaczynam to muszę to skończyć i chcę 
to zrobić jak najlepiej. 
Ana: Lubię robić dużo rzeczy. Uwielbiam rozmawiać z 
ludźmi i uczyć się poprzez rozmowę z nimi oraz dzielić się z 
nimi tym, co umiem, odkrywać nowe rzeczy i miejsca. Intere-
suję się również sztuką, teatrem, sportem. Moją ulubioną 
dyscypliną sportową, którą uprawiam jest bieganie.  
Czym zajmowałyście się za nim zdecydowałyście się na 
udział w Wolontariacie Europejskim? 



Smacznie i zdrowo 

GŁOS DĄBROWY 201   strona 15 

Ana: Ukończyłam szkołę licealną i brałam udział w wolonta-
riacie szkolnym. 
Tatevik: Ukończyłam studia wyższe w zakresie stosunków 
międzynarodowych. Moją specjalizacją jest konfliktologia. 
Brałam udział w różnych projektach. Byłam również wolon-
tariuszką w takich organizacjach jak Czerwony Krzyż czy 
ONZ. 
Jaka jest różnica między Polską a waszymi krajami? 
Ana: W Portugalii ludzie są bardzo otwarci. Jeżeli nie znamy 
kogoś, pojawia się jakaś nowa osoba, to od razu wszyscy 
witają się z nią i próbują ją poznać. U was w Polsce jest ina-
czej. Ludzie też są bardzo mili i przyjaźni, ale trudno jest im 
wykonać pierwszy krok. Inna jest również kultura i pory 
jedzenia. Dla nas jest bardzo ważne, by jeść posiłki wspólnie 
i o wyznaczonej porze. 

Tatevik: Uważam, że głównymi różnicami są mentalność i 
kultura. 
Na pewno tęsknicie za domem, krajem. Kogo lub czego 
wam najbardziej brakuje? 
Ana: Tęsknię za moją rodziną, rodzicami i braćmi, mimo że 
czasami się kłócimy. Brakuje mi także moich przyjaciół. 
Tatevik: Nie tęsknię. Czuję się wszędzie dobrze, jak w do-
mu. Brakuje mi może tylko nocnego życia, tzn. ludzi siedzą-
cych w barach i późnego wracania do domu. 
Dziękuję wam bardzo za wywiad i życzę sukcesów w wa-
szej pracy oraz mam nadzieję, że ludzie chętnie zaangażu-
ją się w waszą działalność.  
Ana, Tatevik: Dziękujemy i serdecznie zapraszamy na zaję-
cia. 

Joanna Piruta
 

Nadbiebrzańskie Smaki w Olszy 
11 października 2015 roku w Olszy odbyły się prezentacje 
potraw lokalnych „Nadbiebrzańskie smaki”. Zgromadziły się 
tam zespoły z gmin Górnej Biebrzy – Dąbrowy Białostockiej, 
Lipska, Nowego Dworu, Suchowoli i Sztabina, aby zaprezen-
tować swoje lokalne smakołyki. Stoły uginały się pod cięża-
rem różnych pyszności, można było delektować się daniami 
mięsnymi, ziemniaczanymi i słodkościami, wszystko przygo-
towane w tradycyjny sposób i przepięknie udekorowane.  To 
była druga tego typu impreza promująca lokalne, tradycyjne 
produkty, pierwsza odbyła się w ubiegłym roku w Jacznie. 
Takie spotkania mają  na celu integrację lokalnych grup dzia-
łania, sołectw czy producentów tradycyjnej  żywności z róż-
nych gmin. Mogą oni spotkać się ze sobą, podzielić doświad-
czeniami i mile spędzić czas. Jedną z drużyn, która uczestni-
czyła w prezentacjach była trzyosobowa grupa z 2 Dąbrow-
skiej Drużyny Wędrowniczej Harcerskiej Służby Granicznej 
„Astat”, w składzie: Izabela Kirejczyk, Diana Garbecka i Ola 
Raducha. Byłyśmy najmłodszymi uczestniczkami prezenta-
cji, co było niemałym zaskoczeniem i przez to też zostałyśmy 
szczególnie docenione. Zdobyłyśmy trzecie miejsce w kate-
gorii deser za szyszki, nagrodę Burmistrza Dąbrowy Biało-
stockiej oraz kosz słodyczy od Dąbrowskiego Stowarzysze-
nia Produktu Lokalnego.  Tego typu spotkania są bardzo 

potrzebne w naszej miejscowości, dzięki nim można promo-
wać lokalne produkty i zapoznawać z nimi młode pokolenie – 
bo to przecież od nas zależy czy będziemy w przyszłości 
pielęgnować i kultywować tradycje naszych dziadków. 
Organizatorem imprezy był Burmistrz Dąbrowy Białostoc-
kiej, Sołectwo i OSP w Olszy przy wsparciu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

Ola Raducha
 

Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”  
w dąbrowskim żłobku i przedszkolu 

Po co powstał program „Zdrowo 
jemy, zdrowo rośniemy”? 
Odpowiednie żywienie w okresie 
ciąży oraz w pierwszych latach życia 
jest kluczowe dla rozwoju młodego 
człowieka. zapewnia nie tylko pra-
widłowe wzrastanie, ale też progra-
muje stan zdrowia na kolejne lata 

życia, umożliwiając m. in. harmonijny rozwój oraz funkcjo-
nowanie mózgu i zmysłów, prawidłowy rozwój kości, sta-
wów oraz mięśni, jak też ochronę przez otyłością, która może 
prowadzić do wielu poważnych chorób.  
Co znaczy „zdrowe żywienie”? 
Zdrowe żywienie to również nawyk, który trzeba wyrabiać u 
dziecka od pierwszych miesięcy jego życia, a najlepiej już w 
okresie ciąży. Właśnie nawyki i preferencje żywieniowe 
wypracowane w tym czasie mają największą szansę prze-
trwania w przyszłości. W ich 
kształtowaniu nie chodzi tylko 
o jadłospis, ważna jest też 
organizacja posiłków, zasady 

zachowywania się przy stole oraz umiejętność rozwiązywa-
nia problemów dotyczących – na przykład – niechęci do 
jedzenia lub nadmiernego apetytu. 
Co zyska przedszkole dzięki przystąpieniu do programu? 
Edukatorzy żywieniowi, w Dąbrowie – Adrianna Jarmoszko, 
przeprowadzą dla personelu szereg warsztatów, które obej-
mują zarówno tematy związane z przygotowywaniem zdro-
wych posiłków, jak i te dotyczące zachowań przy jedzeniu 
oraz psychologicznych aspektów związanych z jedzeniem. 
Edukator również dokona szczegółowej analizy i w razi po-
trzeby – korekty jadłospisu. W planach ze strony Adrianny 
Jarmoszko są również przewidziane spotkania dla rodziców 
oraz warsztaty kulinarne dla dzieci. 
Kto współtworzy program? 
Są to między innymi: Instytut Matki i Dziecka, Fundacja 
Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Wydział Nauk o 
Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Go-

spodarstwa Wiejskiego, Fun-
dacja Nutricia. 

 
 
 

Edukator żywieniowy, Dietetyk 

Adrianna Jarmoszko



Smacznie i zdrowo 

strona 16   GŁOS DĄBROWY 201  

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, wokół widzimy 
udekorowane choinki i przystrojone wystawy sklepowe, czy 
chcemy czy nie powoli udziela nam się świąteczny nastrój. 
Zastanawiamy się nad bożonarodzeniowym menu, chcemy 
zachwycić swoich gości nową wyszukaną potrawą czy cia-
stem. A może w tym wyjątkowym czasie przypomnijmy 
sobie stare, tradycyjne receptury naszych babć i mam, niech 
obok nowości i one zagoszczą na naszych stołach. Polecam 
do przygotowania żeberka w kapuście, a na deser ucieranego 
marcinka i sernik kapłański. 
Niech w tym magicznym, świątecznym czasie otacza nas 
wiara, nadzieja i miłość. Życzę Czytelnikom spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie, 
wspaniałych wypieków na stołach i szczęśliwego Nowego 
Roku! 

Halina Raducha 
ŻEBERKA Z KAPUSTĄ  
Składniki: 
1 kg żeberek 
1 kg kiszonej kapusty 
250 ml domowego ketchupu lub gęstego sosu pomidorowego 
smalec do obsmażenia mięsa 
sól 
woda 
Wykonanie: 
Żeberka kroimy na paski, delikatnie solimy i zalewamy ke-
chupem, mieszamy i odstawiamy na godzinę. Do naczynia 
żaroodpornego wkładamy odciśniętą kapustę, na patelni 
rozgrzewamy smalec i obsmażamy po kolei żeberka. Wykła-
damy je na kapustę, wylewamy także resztę sosu z patelni i 
miski, w której stały żeberka. Podlewamy wodą, ok. pół 
szklanki i wkładamy do piekarnika, pieczemy ok. 1 godziny 
w temp. 180 stopni. Podajemy z gotowanymi ziemniakami. 
Smacznego! 

 
 
 
 
 
 

 
 

SERNIK KAPŁAŃSKI 
Składniki na ciasto: 
40 dag mąki krupczatki 
25 dag masła lub margaryny - zimne 
15 dag drobnego cukru 
3 łyżki kakao 
3 żółtka 
2 łyżeczki proszku do pieczenia  
Wykonanie: 
Masło  (margarynę),  cukier  i  żółtka  wrzucamy  do  miski  i  

miksujemy. Do masy dodajemy mąkę, proszek i kakao dalej 
miksując. Na początku wszystko nam się rozdrobni, ale po 
chwili zacznie zbierać się w kulę, wtedy wyłączamy mikser i 
zagniatamy ciasto, dzielimy na dwie części i wkładamy do 
zamrażalnika na 0,5 godziny. 
Składniki na ser: 
1 kg dobrego tłustego sera 
1/2 kostki masła 
5 jaj 
3 białka 
1 szkl cukru 
1 budyn śmietankowy 
zapach wanilinowy 
Wykonanie: 
Ser mielimy dwukrotnie, wkładamy do miski, dodajemy 
cukier, żółtka, masło i miksujemy. Wsypujemy budyń. Białka 
ubijamy na sztywno i dodajemy do sera delikatnie mieszając 
łyżką, wlewamy kilka kropel aromatu wanilinowego. 
Do blachy wyłożonej papierem do pieczenia tarkujemy na 
tarce jedną część ciasta, wyrównujemy i wykładamy masę 
serową. Na ser tarkujemy drugą część ciasta. Całość wsta-
wiamy do rozgrzanego piekarnika do 180 stopni i pieczemy 
ok. 1 godziny. Po upieczeniu uchylamy drzwi piekarnika i 
pozostawiamy w nim ciasto do lekkiego wystudzenia, wyj-
mujemy. Smacznego! 

 
UCIERANY MARCINEK  
Składniki na ciasto: 
6 jaj 
250 dkg masła lub margaryny  rozpuszczonej i schłodzonej 
1 szkl cukru pudru 
15 łyżek mąki pszennej 
3 łyżki mąki ziemniaczanej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
cukier wanilinowy do smaku 
sól 
Składniki na krem: 
3 kremówki 30% po 330g (u nas z Biedronki Mleczna Doli-
na) 
3 czybate łyżki cukru pudru 
sok z cytryny do smaku 
mleczna czekolada 
Wykonanie: 
Żółtka oddzielamy od białek i ubijamy z cukrem pudrem i 
wanilinowym na puszystą jasną masę, powoli wlewamy 
płynną margarynę miksując. Obie mąki i proszek przesiewa-
my i dodajemy do masy delikatnie miksując. Białka ubijamy 
na sztywno z odrobiną soli (lepiej się ubiją) i dodajemy do 
ciasta mieszając już delikatnie łyżką. Przygotowujemy bla-
chę, może być okrągła ale nie musi, my piekłyśmy w prosto-
kątnej 20/24 cm. Formę wykładamy papierem do pieczenia, 
wlewamy dwie łyżki ciasta i cienko rozsmarowujemy. Wsta-
wiamy do nagrzanego do 190 stopni piekarnika i pieczemy 
ok. 5 – 10 min, czas pieczenia zależy od piekarnika. Czynno-
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ści powtarzamy do wyczerpania masy i pieczemy kolejne 
placki. Powinno nam wyjść 8 – 10 placków. Upieczone plac-
ki wyjmujemy, chwilę studzimy, odwracamy na tacę papie-
rem do góry i delikatnie go ściągamy. Musimy to robić deli-
katnie, ponieważ placki są cienkie. Upieczone placki studzi-
my. 1 kremówkę ubijamy na sztywno z łyżką cukru, pod 
koniec dodajemy odrobinę soku z cytryny do smaku. Do 
takiej samej formy wyłożonej papierem kładziemy pierwszy 
placek (najgrubszy) i smarujemy 2 łyżkami ubitej śmietany i 
przykrywamy drugim plackiem, w zależności ile mamy plac-
ków 1 kremówką smarujemy 2 lub 3 placki. Po skończeniu 
ubijamy następną kremówkę i powtarzamy czynności. Na 
samą górę też kładziemy śmietanę i posypujemy potarkowaną 
czekoladą. Całość schładzamy. Smacznego!  

 

II Cecyliada w Różanymstoku 
22 listopada przypada liturgiczne wspomnienie Świętej 
Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Ponieważ w tym 
roku była to niedziela, obchody ku jej czci przeniesiono 
na sobotę, 28 listopada. Oratorium im. św. Dominika 
Savio w Różanymstoku i Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Dąbrowie Białostockiej zorganizowali II Przegląd 
Piosenki Religijnej, czyli Cecyliadę. Pierwsza taka impre-
za miała miejsce przed rokiem. Spotkanie rozpoczęło się 
Mszą Świętą o godzinie 10.00 w kaplicy św. Jana Bosko 
w Domu Pielgrzyma. Sprawował ją i kazanie wygłosił ks. 
Paweł Rudnicki, opiekun oratorium. W kazaniu przywołał 
postać św. Cecylii jako patronki muzyki kościelnej. Uka-
zał historię jej życia, która się zakończyła męczeńską 
śmiercią. Przypomniał wszystkim o jej pięknej postawie 
jako osoby głęboko wierzącej, co sprawiło, że wiele osób 
zaczynając od jej męża postanowiło przyjąć chrzest i wiarę 
chrześcijańską. Na zakończenie stwierdził,  że od św. Cecylii 
możemy uczyć się nie tylko umiłowania muzyki, ale również 
rozkochania w Bogu i bycia Jego świadkiem, nawet w obli-
czu grożącej śmierci. Oprawę muzyczną liturgii tworzyła 
schola parafialna kierowana przez  s. Annę Orpik i ks. Mariu-
sza Rudzkiego. Kaplica szczelnie została wypełniona przez 
dzieci i młodzież wraz z rodzicami z miejscowej parafii i 
Dąbrowy Białostockiej. Po Mszy jej uczestnicy przeszli do 
sali teatralnej w budynku Salezjańskiego Ośrodka Wycho-
wawczego, gdzie odbyła się artystyczna część Cecyliady. Na 
scenie zaprezentowali się soliści, duety, tria i zespoły. Soliści 
to Lidia Walneciej, Milena Walneciej, Natalia Jackiewicz, 
Paulina Gabryańczyk, Klaudyna Sulima. Duety tworzyli: Iza 
Kirejczyk i Mieszko Czaplejewic, Lida Walenciej i Zuzanna 
Orpik, Monika Orpik i jej ojciec, Julia Kłoczko i Filip Pu-

chlik, Julia Kłoczko i Kacper Sepko. Trio wystąpiło w skła-
dzie Kinga Radziszewska, Oliwia Żadziłko, Martyna Sieńko. 
W dalszej części koncertu można było posłuchać zespołów: 
„Aniołowie”, „Wspaniała piątka”,  „Więcej wiary”. Pod 
koniec zaprezentowały się 2 schole  z parafii p.w. św. Stani-
sława B.M. w Dąbrowie Białostockiej – grupa młodsza i 
starsza oraz Schola Dziecięco-Młodzieżowa „Na wysokości” 
z parafii Ofiarowania NMP w Różanymstoku. Repertuar 
obejmował utwory wykonywane podczas mszy św., uroczy-
stości kościelnych oraz ku czci świętych. Uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i kubki z okolicznościowym na-
drukiem. Na zakończenie imprezy jej uczestnicy spotkali się 
w oratorium, gdzie był słodki poczęstunek dla wszystkich. 
Cecyliada wpisała się na stałe do rocznego kalendarza wyda-
rzeń religijnych i muzycznych w parafii i w gminie.                        

(tm)
 

 
 Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  

oraz rozpoczynający się niebawem  
Nowy Rok przyjmijcie Szanowni Państwo  

Czytelnicy życzenia samych szczęśliwych chwil, 
nieustającej radości i pogody ducha, 

 zadowolenia z kondycji fizycznej i emocjonalnej, 
satysfakcji zawodowych i osobistych  

oraz tylko dobrych wiadomości. 
 

Redakcja i Wydawca 
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Qlturka – kulturalne wieści 
19 września 2015 r. przez Dąbrowę Białostocką przebiegła II 
Sztafeta Niepodległości. Jej uczestnicy – młodzież z Wi-
leńszczyzny oraz z Polski, przedstawiciele Motocyklowego 
Rajdu Katyńskiego, władz samorządowych, organizacji, a 
także niezrzeszeni mieszkańcy powiatu sokólskiego zatrzy-
mali się na chwilę przy pomniku Poległym i Pomordowanym 
za Wolność Ojczyzny, gdzie złożyli kwiaty, zapalili znicze i 
odśpiewali hymn państwowy. Następnie wszyscy przeszli do 
nieodległego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie 
również zapalono znicze i odśpiewano kilka pieśni patrio-
tycznych. 
Sztafeta przebiegła w sumie około 150 km, z Sokółki do 
Bereżnik, gdzie uczestniczyła w obchodach 95. Rocznicy 
Bitwy nad Niemnem. 
  

           
 

18 października 2015 r. obchodziliśmy w dąbrowskim kinie 
„Lotos” Gminny Dzień Seniora oraz XX-lecie Chóru Senio-
ra „Dąbrowiacy”. Uroczystość swą obecnością zaszczycili 
samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa oraz liczna 
grupa emerytów z Dąbrowy Białostockiej i okolic. 
Ważnym punktem programu były uroczystości jubileuszowe 
senioralnego chóru. Przypomniano okoliczności powstania 
zespołu, historię, byłych i obecnych członków. Władze  samo- 
 

rządowe, zespoły i mieszkańcy miasta przekazali swoje gratu-
lacje i życzenia. Wszyscy członkowie chóru otrzymali z rąk 
Burmistrza Romualda Gromackiego oraz Przewodniczącego 
Rady Miejskiej  Jarosława Budnika pamiątkowe tabliczki, 
róże oraz imponujących rozmiarów kosz prezentów. 
Oprócz jubilatów na scenie zaprezentowali się: zespół folklo-
rystyczny „Dębina”, Halina Siderkiewicz, Kabaret „Kłos” oraz 
Klaudyna Sulima. 
 

 

11 listopada celebrowaliśmy 97. Rocznicę Odzyskania Niepodle-
głości. Po Mszy św. w kościele pw. św. Stanisława B.M. poczty 
sztandarowe, delegacje instytucji oraz mieszkańcy miasta przema-
szerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie od-
śpiewano hymn i złożono kwiaty. Następnie uczestnicy przeszli do 
kina „Lotos”, by wysłuchać przemówienia Burmistrza Dąbrowy 
Białostockiej Romualda Gromackiego oraz koncertu patriotycznego 
w wykonaniu Szkolnej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Samorządo-
wych w Dąbrowie Białostockiej i zespołu nauczycieli „Ad Rem”. 
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25 listopada 2015 r. gościliśmy w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury, a konkretnie w Zaczytajce dzieci z dąbrowskiego 
Przedszkola. Okazja ku temu była niecodzienna – świętowa-
liśmy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci usłyszały bajkę o 
misiu koali, a także rozpoznawały misie występujące w baj-

kach. Każdy mógł się poczęstować żelkowym oraz czekola-
dowym misiem i dostać misiowy obrazek do pokolorowania. 
Potem odbyła się misiowa sesja fotograficzna, oczywiście w 
towarzystwie pluszowego przyjaciela. 
 

 
28 listopada 2015 r. w Różanymstoku odbył się II Przegląd 
Pieśni Religijnej „Cecyliada 2015”.  Spotkanie rozpoczęło 
się o godzinie 1000 Mszą św. w kaplicy Domu Pielgrzyma. 
Następnie uczestnicy przenieśli się na salę widowiskową do 
„drapieżnika”, gdzie odbył się koncert. Na scenie zaprezen-
towali się soliści, duety, tria, zespoły i schole. W miłej, ro-
dzinnej atmosferze wysłuchaliśmy płynących z serca melodii 
wykonywanych przez dzieci, młodzież i dorosłych. Każdy z 
uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i kubek. Na za-
kończenie przeglądu na scenie zaprezentowali się także wi-
dzowie wspólnie wykonując piosenkę. 
Po przesłuchaniach wszyscy przenieśli uczestnicy przy pącz-
ku i herbacie rozmawiali o swoich występach i planach na 
przyszłoroczną Cecyliadę. (więcej w numerze) 
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Dzień Wszystkich Świętych 
Na różanostockim cmentarzu  
wśród starych krzyży i świeżych mogił  
więdły tysiące kwiatów płonęły tysiące zniczy  
Pesymistyczny nastrój barwiło słońce  
Powiew wiatru utkał złotymi liśćmi  
Memento: 
Umarli proszą o pamięć 
Umarli płaczą po żywych 
- Nie gardźcie miłością 
Cieszcie się bliskością żywych 
Nie wiecie kiedy się rozstaniecie 
A kiedy wasze ciała 
Robakom w ofierze złożą 
na wszystko będzie za późno 
Nikt i nic nie ukoi bólu waszych dusz 
(Różanystok, A.D. 2000.11.01)  
 

Adam Makarewicz 
Róża Kresów, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonet świąteczny 
Zima. Grudniowa północ. Rozdzwonią się dzwony –  
Spotężnieją radością do nieba gwiezdnego –  
I kolędy promienne z serca wrażliwego –  
Śpiewamy uroczyście. Wszak Chrystus się rodzi! 
 
To Pan Świata wzgardzony, lecz chwałą okryty –  
I chociaż jest śmiertelny – Król ponad wiekami.  
Przedwieczne Słowo – Ciałem. Zamieszkało z nami.  
Bóg przyszedł, aby cierpieć do Krzyża przybity. 
 
Noc. W bieli dookoła nieskalanej, srebrnej –  
Szron się iskrzy - brylanty niby ognie krzesze. 
Na stole lśni opłatek. Życzenia wzajemne – 
 
Składamy zagubieni jak w Betlejem Dziecię.  
Otwieramy dla bliźnich skamieniałe serce, 
Zapalamy je ogniem jak świąteczne świece. 
 

Regina Ryżewska 
Wiersze wybrane, 2009 r. 

 

Przyjście Bożego Dzieciątka 
Kiedy Pan Bóg zesłał nam Bożą Dziecinę 
To światłość okryła całą krainę 
I Anioł pasterzom którzy cud ujrzeli  
Rzekł by do Betlejem czem prędzej bieżeli 
 
Tam gdzie nad stajenką piękna gwiazda świeci  
W żłobie na sianeczku leży Boże Dziecię  
By biegli powitać i radość mu sprawić  
Bo to on przychodzi grzeszny naród zbawić  
 
Co roku w Rocznicę Narodzenia Jezusa  
Co rzekł Anioł pasterzom wszystkich nas porusza  
Każdy szybko o północy do świątyni bieży  
By powitać tam Dzieciątko, które w żłobie leży 
 
Te małe Dzieciątko dziś Zbawcą tej ziemi  
Który to otacza nas łaskami Swemi  
Że czuwasz nad nami, w każdej życia dobie  
Za łaski i zdrowie: Dziękujemy Tobie  
 
Za rok, który minął w zdrowiu i radości  
Za święta co roku w gronie miłych gości 
 

Henryk Stankiewicz 
Wczoraj i dziś 
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