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Nowa kadencja Rady Gminy Turośń Kościelna 2018-2023

Pierwsza sesja  
w nowym składzie
Aż 62,06% to frekwencja w tegorocznych 
wyborach samorządowych w gminie Tu-
rośń Kościelna. Dużo i to cieszy. Nasi miesz-
kańcy pokazali po raz kolejny, że potrafią 
korzystać ze zdobyczy demokracji. Dla 
porównania, w województwie podlaskim 
głosowało 53,03% uprawnionych, w po-
wiecie białostockim – 55,76%, a w kraju 
– 54,90%.

Decyzją wyborców stanowisko wójta po raz 
trzeci objął Grzegorz Jakuć, który otrzymał 70,3% 
głosów. Jego kontrkandydat Sławomir Kołodko 
otrzymał 29,7% głosów. W Radzie Gminy zasiadło 
ośmiu nowych radnych, siedmiu zaś pełni tę funk-
cję ponownie.

Dużym sukcesem zakończyły się wybory 
do Rady Powiatu Białostockiego. Gmina Turośń 
Kościelna ponownie ma w niej dwóch reprezen-
tantów: Bożenę Bieryło (Komitet Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość) oraz Pawła Kondrackiego (Ko-
mitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe). 
Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego jest 
także mieszkaniec naszej gminy Marek Malinow-
ski (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość). 
Wszystkim radnym życzymy owocnej pracy na rzecz 
naszej małej ojczyzny.

Sesja inauguracyjna
19 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja 

Rady Gminy Turośń Kościelna VIII kadencji. Uro-
czystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele 
parafialnym pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej. 
Inauguracyjnej sesji przewodniczył radny senior 
Leszek Kondzior. Centralnym punktem sesji było 
zaprzysiężenie Radnych Gminy i Wójta Gminy 
Turośń Kościelna.

Podatki na rok 2019
29 listopada br. odbyła się II sesja Rady Gminy 

VIII kadencji. Uchwalono na niej m.in. podatki lo-

kalne na 2019 r. Stawki podatku od nieruchomości 
wzrosną o ok. 3% w stosunku do obowiązujących 
w 2018 r. i wyniosą:

 ] od budynków: mieszkalnych 0,65 zł/1 m2 
powierzchni użytkowej (w 2018 – 0,63 zł/m2), 
od budynków zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej 18,80 zł/m2 powierzch-
ni (wzrost o 3 gr),

 ] od gruntów: związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 0,89 zł/1 m2 
powierzchni (wzrost o 3 gr), gruntów pozo-
stałych oznaczonych literą „B” – 0,35 zł/1 m2 
powierzchni (wzrost o 2 gr).
Stawki podatku od środków transportowych 

wzrosną o ok. 3% w stosunku do obowiązujących 
obecnie.

Podatek rolny w 2019 r. od 1ha przeliczenio-
wego będzie wynosił 135,90 zł. Stawka ta jest 
wyższa o 4,68 zł w stosunku do roku bieżącego 
i spowodowana jest wyższą średnią ceną skupu 

SKŁAD RADY GMINY  
TUROŚŃ KOŚCIELNA:

Sławomir Kowalewicz  
– przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kondzior  
– I wiceprzewodniczący 

Jarosław Czech  
– II wiceprzewodniczący

Członkowie: 

Jarosław Bartnowski, 
Jerzy Bączek,  
Wojciech Bodanowicz,  
Jadwiga Zofia Drozdowska, 
Beata Dryl,  
Tomasz Kamiński,  
Marek Kondzior,

Leszek Kondzior,  
Wojciech Andrzej Kondzior, 
Bernarda Leszczyńska, 
Marek Paczkowski,  
Elżbieta Sasinowska,  
Sławomir Dariusz Szajda.

Prezydium Rady Gminy (od lewej): Leszek Kondzior – wiceprzewodniczący Rady Gminy, Sławomir Kowalewicz – prze-
wodniczący Rady Gminy, Jarosław Czech – wiceprzewodniczący Rady Gminy.

W tym wyjątkowym okresie 
składamy Wam najgorętsze 
życzenia ciepłych, rodzinnych 

Świąt. Niech wszelkie troski 
i problemy odejdą w zapomnienie, 
a nieporozumienia minionego 

roku zejdą na dalszy plan. 
Spędźcie ten okres otoczeni 
miłością najbliższych, 
przy rodzinnym stole 
i w wyśmienitych humorach. 

Niech każda chwila świąt 
Bożego Narodzenia żyje 
własnym pięknem, a Nowy 

Rok obdaruje Was pomyślnością 
i szczęściem

życzy
redakcja Nowin
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Dzień Seniora i Złoty Jubileusz

Miłość czasu się nie boi
60 lat i więcej, życia z uśmiechem na twarzy i 50 

lat pożycia małżeńskiego to okazja do składania 
życzeń, wspomnień, dzielenia się swoimi przeżycia-
mi i do wspólnej radości. W niedzielę 18 listopada 
w świetlicy w Trypuciach obchodziliśmy „Gminny 
Dzień Seniora” i jubileusz „Złotych Godów”.

Na tę wyjątkową uroczystość zostali zapro-
szeni seniorzy z miejscowości Baciuty-Kolonia, 
Trypucie i Tołcze oraz 23 pary małżeńskie, którym 
Grzegorz Jakuć, wójt gminy wręczył przyznane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

– Szanowni państwo, Wasza obecność na dzi-
siejszej uroczystości jest najlepszym dowodem, 
że dotrzymaliście przyrzeczeń składanych z wielką 
ufnością 50 lat temu – tymi słowami zwrócił się 
do zaproszonych gości wójt. – Życzę zacnym Ju-
bilatom zdrowia i kolejnych wspólnie spędzonych 
lat. Seniorom życzę, by ich wyciągnięta dłoń zawsze 
napotkała drugą, życzliwą i pomocną.

Jubilaci otrzymali kwiaty i kosze pełne słodko-
ści. Podobnymi upominkami zostali obdarowani 
najstarsi mieszkańcy obecni na spotkaniu. Uro-
czystość uświetnił występ Kapeli Czarnoleskiej.

Tekst i zdjęcie: Bożena Bieryło Był również czas na wykonanie pamiątkowego zdjęcia organizatorom i szanownym seniorom podczas ich święta.

żyta za jedenaście kwartałów, określoną komu-
nikatem prezesa GUS z 18 października 2018r., 
stanowiącym podstawę do ustalenia podatku 
rolnego na rok 2019.

Podatek leśny w 2019 r. będzie niższy o 1,12 zł 
za hektar lasu w stosunku do roku 2018 i wyniesie 
42,24 zł. Spowodowane jest to niższą średnią ceną 
sprzedaży drewna określoną w komunikacie prezesa 
GUS z 19 października 2018 r. stanowiącym pod-
stawę do ustalenia podatku leśnego na rok 2019.

Wynagrodzenie wójta i radnych
Radni ustalili wynagrodzenie wójtowi gminy 

w wysokości: zasadnicze – 4.700 zł, dodatek funk-
cyjny – 1.900 zł, dodatek specjalny – 40% łącznego 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyj-
nego, dodatek za wieloletnią pracę stanowiący 

20% wynagrodzenia za-
sadniczego.

Ustalono również 
nowe stawki diet dla 
radnych. Przewodniczący 
Rady otrzyma miesięczny 
ryczałt w kwocie 1.300 zł, 
natomiast pozostali radni 
otrzymają diety za każdo-
razowy udział w sesjach, 
w zależności od pełnionej 
funkcji: zastępca prze-
wodniczącego rady – 450 
zł, przewodniczący komi-
sji stałej rady gminy – 400 
zł, pozostali radni – 350 zł.

Zmiany w budżecie
W związku ze zbliża-

jącym się końcem roku 
wprowadzone zostały 
zmiany w budżecie gminy. 

Wynikają one z faktu otrzymania dodatkowych środ-
ków finansowych w formie dotacji z budżetu państwa 
na realizacje bieżących zadań z zakresu administracji 
rządowej. Łącznie budżet 2018 r. po stronie docho-
dów i wydatków został zwiększony o 61.010,00 zł.

Wprowadzono też dwa nowe zadania inwe-
stycyjne:

 ] „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej” – do końca grudnia br. planowa-
ne jest złożenie wniosku o dofinansowanie 
termomodernizacji czterech świetlic w miej-
scowościach: Borowskie Michały, Borowskie 
Cibory, Chodory i Iwanówka w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego.

 ] „Ławka Niepodległości dla samorządów” 
– multimedialna ławka zostanie umiejsco-
wiona w pobliżu pomnika „Ku czci poległych 

w obronie Ojczyzny 1918-1920” w Niewodni-
cy Kościelnej.

Gospodarka wodno-ściekowa
W związku ze zmianą przepisów w zakresie go-

spodarki wodno-ściekowej, Rada Gminy uchwaliła 
„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Turośń Kościelna”. Projekt 
regulaminu został opracowany przez przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjne i zaopiniowany 
przez prezesa Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie.

Program współpracy
Uchwalono „Roczny program współpracy Gmi-

ny Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowy-
mi”. Jest to najważniejszy dokument określający 
współpracę Gminy z tzw. III sektorem. To właśnie 
w Programie określone są m.in. priorytetowe 
zadania zlecane do realizacji organizacjom po-
zarządowym, a także wszystkie narzędzia współ-
pracy (zarówno finansowej, jak i poza finansowej). 
Program uchwalany jest corocznie na mocy art. 
5a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Wyznacza on kierunki współpracy 
w ważnych dziedzinach, takich jak np. szerzenie 
oświaty, działalność kulturalna, ochrona zdrowia, 
edukacja ekologiczna, sport, przeciwdziałanie uza-
leżnieniom i pomoc społeczna. Określa nie tylko 
cele współpracy, ale także priorytety, konkretne 
zadania oraz formy i tryby ich realizacji.

***
Treść uchwał podjętych na XXVII I XXVIII sesji 

Rady Gminy Turośń Kościelna zamieszczona jest 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy 
Turośń Kościelna.

Alina Bondar 
Fot. Bożena Bieryło

Sylwia Fiedorczuk - przewodnicząca gminnej komisji wyborczej wręcza Grzegorzowi 
Jakuciowi zaświadczenie o wyborze na stanowisko wójta gminy Turośń Kościelna.
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Podsumowanie roku 2018 w gminie Turośń Kościelna

Rekordowy w historii
Rekordowy pod względem wysokości 
nakładów, jak też ilości zadań do zreali-
zowania w budżecie. Rok 2018 to okres, 
w którym zrealizowano szereg działań i nie 
będzie błędem, jeśli go tak określimy.

Kolejny rok w inwestycjach za nami. Choć pa-
trząc na to z innej perspektywy, można by pomy-
śleć, iż wpływ na to miały wybory samorządowe. 
Jednakże rzeczywistość jest zgoła inna, bo wynika 
to przede wszystkim z uruchomienia znacznie 
większej ilości środków unijnych, jak też ukończe-
nia zleconych w latach ubiegłych dokumentacji 
projektowych.

W bieżącym roku udało się zakończyć rozpo-
czętą dwa lata temu inwestycję pn. „Moderniza-
cja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub 
elektrycznej”. Była to bardzo ważna inwestycja 
z puntu widzenia mieszkańców, ponieważ doty-
czyła ona bezpośrednio budynków mieszkalnych. 
W ramach dofinansowania w kwocie ponad 5 
mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego udało się wyposażyć 
prawie czterysta domostw w instalacje oparte 
na odnawialnych źródłach energii tj. pompach 
ciepła, ogniwach fotowoltaicznych i kolektorach 
słonecznych. Sukces tego działania spowodował, 
że do tutejszego urzędu zgłaszają się osoby za-
interesowane zamontowaniem tych urządzeń. 
Dlatego też, gmina dbając o jakość środowiska 

naturalnego, a przede wszystkim o jakość po-
wietrza, w momencie pojawienia się środków 
unijnych na tego rodzaju inwestycje, będzie o nie 
aplikowała.

Jak co roku, dzięki wsparciu zewnętrznemu, 
czy też ze środków własnych na terenie gminy 
przebudowywane są zarówno drogi powiatowe, 
jak i gminne. W lipcu br. oddano do użytku nowo 
przebudowaną drogę gminną Pomigacze – Lubejki 

oraz ulicę „Howieny”. Ponadto nowe nawierzchnie 
zyskały drogi gminne w Iwanówce i Zalesianach 
(w kierunku ogrodów działkowych). Dużą inwe-
stycją wykonywaną wspólnie z powiatem była 
przebudowa drogi powiatowej ul. Kościelna w Nie-
wodnicy Kościelnej na odcinku od cmentarza do 
granicy z gm. Choroszcz. Natomiast przy okazji 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 678, udało 
się wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego 
w Zalesianach o długości 600 m (od drogi woje-
wódzkiej w kierunku świetlicy).

W 2018 r. udało się wykonać także miejsca 
rekreacji, zabaw i spotkań w części miejscowości 
na terenie gminy. Przy wsparciu finansowym z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Pro-
gramu Odnowi Wsi powstały siłownie plenerowe 
oraz place zabaw. Natomiast mieszkańcy Turośni 
Kościelnej zyskali nowy obiekt. Dzięki wsparciu 
działań termomodernizacyjnych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskie-
go, remiza OSP została gruntownie zmodernizo-
wana i posłuży nie tylko strażakom ochotnikom, 
ale też lokalnej społeczności.

Fot. Archiwum GOK

Pierwsze inwestycje gminne w 2019 r.

Nowe działania
Na kolejny rok budżetowy gmina planuje ko-

lejne działania polepszające jakość życia miesz-
kańców. Przebudowane zostaną kolejne drogi 
na terenie Gminy, a mianowicie: wspomniana już 
droga gminna w Czaczkach Wielkich oraz realizo-
wana wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg 
w Białymstoku – przy dofinansowaniu Gminy 

w 50% – ul. Topole w Niewodnicy Kościelnej. Zo-
stanie złożony wniosek na dofinansowanie budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej 
i Niewodnicy Koryckiej oraz w innych miejsco-
wościach z terenu Gminy, a także prowadzona 
będzie dalsza rozbudowa sieci wodociągowej 
oraz oświetlenia ulicznego.

Zmodernizowany budynek świetlicy w Turośni Kościelnej.

Prace przy budowie kanalizacji.

INWESTYCJE GMINNE
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INWESTYCJE GMINNE

TEKSTY: KAMIL DOBRZYŃSKI

Złożony w kwietniu 2017 r. wniosek 
wreszcie doczekał się dofinansowania, 
a w związku z tym 28 listopada 2018 r. 
wójt gminy Turośń Kościelna podpisał 
z Zarządem Województwa Podlaskiego 
umowę na realizację zadania pn. „Montaż 
odnawialnych źródeł energii na obiek-
tach użyteczności publicznej”. Dzięki tej 
inwestycji w pięciu świetlicach wiejskich 
z terenu gminy zostaną zmodernizowane 
instalacje centralnego ogrzewania.

W miejscowościach Pomigacze, Zalesiany i Za-
wady zostaną zainstalowane gruntowe pompy 
ciepła, natomiast w Topilcu i Baciutach pompy 
ciepła typu powietrze – powietrze. Zostaną także 
zamontowane ogniwa fotowoltaiczne na budynku 
urzędu gminy oraz dwóch stacjach uzdatniania 
wody. Montaż ogniw fotowoltaicznych pozwoli 
na ograniczenie kosztów energii elektrycznej zu-
żywanej przez hydrofornię, co w przyszłości będzie 
miało wpływ na cenę wody.

Zadanie dofinansowanie jest z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskie-
go na lata 2014-2020 z Osi Priorytetowej V – Go-
spodarka niskoemisyjna w kwocie 871.393,50 zł.

Fot.: Barbara Klem

Wnioski o dotacje na termomodernizacje remiz 
strażackich

Drugi etap
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Progra-

mem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 

ogłosiła konkurs w ramach Działania 5.3 Efektyw-

ność energetyczna w sektorze mieszkaniowym 

i budynkach użyteczności publicznej, dlatego 

też na bazie opracowanej już we wcześniejszych 

latach dokumentacji, Gmina Turośń Kościelna 

zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie ter-

momodernizacji budynków remiz strażackich 

w Chodorach, Borowskich Michałach, Borowskich 

Ciborach i Iwanówce. W przydatku pozytywnej we-

ryfikacji dokumentacji aplikacyjnej będzie można 

uzyskać wsparcie finansowe w wysokości do 85% 

kosztów kwalifikowanych.

Pierwszym etapem modernizacji była wymiana 

źródeł ciepła, a planowana termomodernizacja 

budynków remiz strażackich zakończy komplet 

inwestycji.

Szacowany koszt całkowity montaż ogniw fotowoltaicznych wynosi ponad 1,2 mln zł, zakończenie inwestycji plano-
wane jest na czerwiec 2019 r.

Kolejna przebudowa drogi dofinansowana z budżetu państwa

Nowa nawierzchnia
Droga gminna nr 106675 B w Czaczkach 

Wielkich będzie przebudowana. Zgodnie z za-
twierdzoną przez Wojewodę Podlaskiego listą 
wniosków, inwestycja została zakwalifikowa-
na do dofinansowania w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej.

W ramach zadania planuje się przebudowę 
tej drogi na odcinku 775 mb. Ma ona zyskać na-
wierzchnię z betonu asfaltowego i zjazdy z kostki 

polbrukowej. Wybudowana zostanie niezbędna 
infrastruktura. Szacowany koszt całkowity wynosi 
ok. 1,3 mln zł. Gmina może liczyć na 586.909,95 zł 
wsparcia z budżetu państwa.

Jest to długo oczekiwana przez mieszkańców 
Czaczek Wielkich inwestycja. Droga w ostatnich 
latach była w coraz gorszym stanie, a bieżące 
naprawy okazywały się niewystarczające, co przy-
spieszyło decyzję o przebudowie.

Tekst i zdjęcie: Kamil Dobrzyński

Droga gminna w Czaczkach Wielkich przeznaczona do przebudowy.

Pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne dla mieszkańców naszej Gminy

Umowa podpisana

INWESTYCJE GMINNE
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Projekt budżetu na 2019 r.

Oświata i rodzina 
naszym priorytetem
Jest projekt budżetu na 2019 r.! Co jest 
planowane w Gminie Turośń Kościelna? 
Grzegorz Jakuć, wójt gminy zarządzeniem 
z 15 listopada przedstawił Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy pro-
jekt budżetu na 2019 r. wraz z Wieloletnią 
Prognozą Finansową.

Projekt zakłada realizację zadań ustawowych 
na poziomie nie niższym niż w 2018 r. i działania 
inwestycyjne głównie z udziałem środków pozyska-
nych z Unii i Budżetu Państwa. W związku z Uchwa-
łą Rady Gminy o utworzeniu funduszu sołeckiego 
zostały zaplanowane środki dla poszczególnych 
sołectw w łącznej kwocie 486.456 zł, do realizacji 
zgodnie z wolą mieszkańców poszczególnych 
sołectw ustaloną na zebraniach wiejskich.

Dochody budżetu zostały zaplanowane na kwo-
tę 29.537.886 zł, a wydatki na kwotę 28.775.112 zł. 
Priorytetem w zakresie planowania wydatków 
bieżących było wykonanie ustawowych zadań 
oświatowych, dotacja dla niepublicznych jedno-
stek oświatowych, zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infra-
struktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie 
bieżących potrzeb mieszkańców. W strukturze wy-
datków bieżących (23.325.537 zł) dominują wydatki 
na m.in.: oświatę, pomoc społeczną, utrzymanie 

dróg i gospodarkę 
komunalną (tabela 
nr 1).

Głównym czynnikiem 
decydującym o wyborze za-
dań inwestycyjnych są środki 
zewnętrzne z aplikacji 2014-
2020 i budżetu państwa. Zadania 
inwestycyjne wraz z rezerwą celo-
wą na zadania inwestycyjne to kwota 
5.449.575 zł, która stanowi 18,94% całego 
budżetu (tabela nr 2).

Z  p r z e d ł o ż o n e j 
Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej 
i Radzie Gminy 

wieloletniej 
prognozy fi-

nansowej na lata 
2019-2029 wy-

nika, iż gmi-
na zachowa 

wszelkie wskaź-
niki ostrożnościowe, 

a planowane zadłużenie 
na koniec 2019 r. wynosić 

będzie 8.295.214 zł, co stanowi 
28,08% planowanych docho-

dów. Planowane dochody bieżą-
ce są wyższe od planowanych wydatków 

bieżących o 2.721.770 zł.
Ryszarda Wojszel

Komunikaty podatkowe

Płaćcie tam, 
gdzie mieszkacie

Nie musisz meldować się na stałe! Wystarczy, 
że wypełnisz aktualizację informacji o miejscu 
zamieszkania na druku ZAP-3 i przekażesz do II 
Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Wówczas 
38,08% z wpłaconego podatku trafi do właści-
wej gminy i zostanie przeznaczone na nową 
infrastrukturę.

Stawki 
od nowego roku

Podatek rolny – tak jak w poprzednich latach 
pozostał na poziomie określonym komunikatem 
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wy-
nosić będzie 135,90 od 1 ha przeliczeniowego, 
a 271,80 od 1 ha fizycznego i jest to więcej o 4,68 zł 
w porównaniu do 2018 r. Wysokość podatku leśne-
go od 1 ha wynosić będzie 42,24 zł, czyli w wyso-
kości określonej komunikatem prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego i jest to mniej o 1,12 zł 
w stosunku do 2018 r. Podatek od nieruchomości 
– będzie podwyższony o inflację (średnio o 2,5%). 
Z uwagi na to, iż na terenie naszej gminy stawki 
od środków transportowych były na tym samym 
poziomie od kilku lat, Rada Gminy podwyższyła 
je o 3%.

Ryszarda Wojszel

Tabela nr 1

Lp. zadania wydatki udział w budżecie

1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 9.311.791 zł 39,92%

2 Pomoc rodzinie, opieka społeczna i przeciwdziałanie 
narkomanii i alkoholizmowi 7.523.713 zł 32,26%

3 Urząd gminy, USC, rada gminy, diety i inkaso sołtysów 2.842.394 zł 12,18%

4 Bieżące utrzymanie dróg, gospodarka komunalna, 
odbiór odpadów komunalnych i oświetlenie uliczne 2.521.153 zł 10,81%

5 Pozostałe zadania bieżące: OSP, GOK i zadania w zakresie sportu 1.126.486 zł 4,83%

Tabela nr 2

Lp. Zadania wydatki

1 Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 270.000 zł

2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej – zadanie to 
zostało zapisane w załączniku przedsięwzięć do realizacji na lata 2020-2023 20.000 zł

3 Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie 
Turośń Kościelna – dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 871.393 zł 1 224 908 zł

4
Przebudowa rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B w Niewodnicy Kościelnej 

na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński – zadanie o łącznym 
koszcie 2.000.000 zł będzie realizowane z Powiatem w proporcji 50/50

1 000 000 zł

5
Przebudowa drogi gminnej Nr 106675B w Czaczkach Wielkich – dofinansowanie 

tego zadania z Budżetu Państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 586.000 zł

1.305.000 zł

6 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 zł

7 Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej 120.000 zł

8 Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna 
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 80.072 zł) 110.072 zł

9 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna 30.000 zł

10 Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-turystyczne 
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 80.072 zł) 307.109 zł

11 Zakup gruntu w ramach funduszu sołeckiego 12.486 zł
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Czyste Powietrze – nowy program dla właścicieli domków jednorodzinnych

W trosce o to,  
czym oddychamy
Czyste Powietrze to kompleksowy pro-
gram, którego celem jest zmniejszenie lub 
uniknięcie emisji pyłów i innych zanie-
czyszczeń wprowadzanych do atmosfery 
przez domy jednorodzinne. 

Program skupia się na wymianie starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomo-
dernizacji budynków jednorodzinnych w celu 
efektywniejszego zarządzania energią.

Program skierowany jest do osób fizycz-
nych będących właścicielami domów jedno-
rodzinnych lub osób posiadających zgodę 
na rozpoczęcie budowy budynku jednoro-
dzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane 
za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku.

Korzystając z programu, 
zyskuje się zwrot części po-
niesionych kosztów. Maksy-
malny możliwy koszt, od któ-
rego liczona jest dotacja to 53 
tys. zł. Minimalny koszt kwali-
fikowany projektu to 7 tys. zł.

Wartość dofinansowania 
zależy od miesięcznego do-
chodu na osobę w gospodar-
stwie domowym wniosko-
dawcy. W przypadku rodzin, 
w których dochód na osobę 
nie przekracza 600 zł, można otrzymać nawet 90% 
dofinansowania. Natomiast w przypadku rodzin, 
w których dochód na osobę przekracza 1.600 zł, 
kwota dofinansowania spada do 30%.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
 ] wymianę starych źródeł ciepła (pieców 

i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż 
nowych źródeł ciepła, spełniających wyma-
gania programu,

 ] docieplenie przegród budynku,
 ] wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 ] instalację odnawialnych źródeł energii (kolek-

torów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 ] montaż wentylacji mechanicznej z odzy-

skiem ciepła.
Realizacja programu: lata 2018-2029, więcej 

informacji na stronie: www.wfosigw.bialystok.pl.
Marek Klepacki 

Fot. Bigstockphoto

„Ławka Niepodległości dla samorządów” na 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Nowoczesność dla historii
W sierpniu 2018 r. Ministerstwo Obrony Naro-

dowej ogłosiło konkurs ofert pn. „Ławka Niepodle-
głości dla samorządów” adresowany do jednostek 
samorządu terytorialnego szczebla gminnego, 
powiatowego lub wojewódzkiego. Głównym celem 
projektu jest uczczenie 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę poprzez wybudowanie 
na terenie całej Polski pomników upamiętniających 
tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie 
multimedialnych ławek pomnikowych.

Oferta Gminy Turośń Kościelna do konkursu 
na realizację „Ławki Niepodległości” została za-
kwalifikowana, a ławka zostanie umieszczona 
na skwerku, vis a vis kościoła pw. św. Antoniego 
Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej, gdzie 
obecnie znajduje się pomnik „ku czci poległych 
w obronie Ojczyzny 1918-1920”. Miejsce jest szcze-
gólne, ze względu na wysoką wartość historyczną, 
upamiętniające dokonania patriotów, dowódców 

i mężów stanu oraz czyn zbrojny polskich żoł-
nierzy, m.in.: mjr. Kazimierza Kobylińskiego oraz 
Pawła Powierzy, którzy aktywnie walczyli na rzecz 
wolności Polski i Polaków.

W ramach projektu „Ławka Niepodległości dla 
samorządów” Ministerstwo Obrony Narodowej 
udzieli samorządom dofinansowania do 80% kosz-
tów na ich budowę. Zadanie będzie zrealizowane 
do 31 grudnia 2018 r.

Marek Klepacki

Kolejnych 17 posesji na terenie naszej gminy wolne 
od azbestu

Zdrowsze otoczenie
Zutylizowaliśmy 47,5 tony odpadów zawierają-

cych azbest z 17 posesji w naszej gminie. Pozwoliła 
na to dotacja w wysokości 11.826 zł ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W listopadzie 2018 r. na terenie Gminy Turośń 
Kościelna zrealizowane zostało zadanie pn. „Usuwa-
nie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Turośń Kościelna”, dofinansowane przez WFOŚiGW. 
Przyznane środki finansowe niestety nie pozwoliły 
na pokrycie całości zapotrzebowania mieszkańców 

na utylizację azbestu. W przypadku pojawienia się 
w kolejnych latach możliwości pozyskania środków 
na dalszą realizację zadania, objęte nim zostaną 
pozostałe wnioski mieszkańców.

Jednocześnie osoby zainteresowane mogą 
na bieżąco składać wnioski na dofinansowanie 
demontażu transportu i utylizacji azbestu, które 
zgodnie z kolejnością wpływu oraz w miarę pozy-
skiwania dotacji ze środków zewnętrznych będą 
sukcesywnie realizowane.

Marek Klepacki

Zaostrzenie przepisów kodeksu wykroczeń 
w zakresie utrzymania psów

Pieskie życie
Od listopada bieżącego roku obowiązuje zmia-

na przepisów kodeksu wykroczeń dotycząca od-
powiedzialności właścicieli psów. Nowe przepisy 
wprowadzają szereg zmian.

Inicjatywa ich wprowadzenia wynikała m.in. 
z rosnącej ilości nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem 
zwierząt, w tym przypadków pogryzień dzieci. Po-
nadto polskie ustawodawstwo nie precyzowało do-
statecznie odpowiedzialności właściciela za szkody 
wyrządzone przez psa. Nowe uregulowania oprócz 
szerszego ujęcia problemu zaostrzają znacznie 
kary za ich nieprzestrzeganie, jak również nieza-
chowanie środków ostrożności przy utrzymaniu 
zwierząt. Naruszenie art. 77 §1 kodeksu wykroczeń 
– niezachowywanie środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia – zagrożone jest obecnie, 
oprócz nagany i grzywny, także karą ograniczenia 
wolności, co jest sporym zaostrzeniem. Dodatkowo 
dotychczasowy wymiar grzywny – 250 zł, wzrósł 
czterokrotnie do 1000 zł. W §2 natomiast stwa-
rzanie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia 
człowieka przy trzymaniu zwierzęcia – wysokość 
mandatu wzrosła do 5.000 zł. Tak samo zaostrzono 
grzywnę w art. 108. kodeksu wykroczeń, który 
mówi o szczuciu psem człowieka. Tu też można 
„zarobić” 5.000 zł mandatu.

Marek Klepacki

Fo
t. 1
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Dzień Edukacji Narodowej w naszej gminie

Święto nauczycieli 
i uczniów

Były słowa wdzięczności za trud i poświęcenie 
włożone w edukację i wychowywanie młodzieży 
i oczywiście serdeczne życzenia. 13 października 
br. uczciliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Podzię-
kowania i nagrody dostali nie tylko nauczyciele, 
ale także kadra obsługi szkół i przedszkoli.

Uroczystość organizował, po raz kolejny, 
Gminny Ośrodek Kultury, a nagrody za wybit-
ne osiągnięcia w dziedzinie edukacji fundował 
wójt gminy Grzegorz Jakuć i dyrektorzy placówek 
oświatowych z terenu gminy: Ewa Chrabołowska 

– Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, Anna Łupiń-
ska – Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma 
w Tołczach, Barbara Oniśko – Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej, Marek 
Danilewicz – Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Niewodnicy Kościelnej oraz Tomasz Muszyński 
– Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Nie-
wodnicy Kościelnej. Uroczystość odbyła się w nowo 
wyremontowanej sali w Turośni Kościelnej.

Bożena Bieryło 
Fot. Archiwum GOK

Rocznica odzyskania niepodległości w Zespole 
Szkół w Turośni Kościelnej

Pamięć 
w młodych 
sercach

„Tradycja narodowa to coś, co naród pielęgnuje 
i to, co żyje w naszych sercach od wielu pokoleń” 
– uczeń kl. III a Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki 
w Turośni Kościelnej

Myśl o przypadającej na rok 2018 setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości to-
warzyszyła nam już od początku roku szkolnego. 
Z tego powodu w Zespole Szkół w Turośni Ko-
ścielnej zaplanowany był szereg działań, mających 
na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży wagi 
i doniosłości tego wydarzenia.

27 września młodzież naszej szkoły miała moż-
liwość poznać prawdziwych bohaterów, oglądając 
filmową ekranizację utworu Arkadego Fiedlera 
o polskich lotnikach „Dywizjon 303 Historia praw-
dziwa”. 8 listopada, za sprawą Fundacji Legion 
Wschodni, rozmawialiśmy o ważnych wydarzeniach 
historycznych naszej ojczyzny, misji Legionu i o ro-
dzajach broni z czasów współczesnych i dawnych. 
Mogliśmy m.in. zobaczyć oryginalny nóż Cicho-
ciemnych i wziąć udział w ćwiczeniach musztry.

Następnego dnia uczciliśmy zbliżającą się 
rocznicę odzyskania niepodległości tak niezwykle, 
jak tylko potrafiliśmy. O godzinie 11:11 wspólnie 
z Grzegorzem Jakuciem – wójtem gminy, Anną 
Suszyńską – przewodniczącą Rady Rodziców, dy-
rekcją szkoły i społecznościami uczniowskimi całej 
Polski odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Zostawiliśmy ślad dla naszych potomnych, wypi-
sując życzenia dla przyszłych pokoleń Polaków, 
które wraz z pierwszym numerem szkolnej gazetki 
„Szkoła Nad Zalewem” oraz drobnymi pamiątkami 
umieściliśmy w kapsule czasu. Ma zostać otwarta 
za sto lat.

Kolejną częścią naszej uroczystości była aka-
demia, podczas której obrazem, słowem i tańcem 
uczciliśmy Niepodległą. Wspólnie śpiewaliśmy 
pieśni patriotyczne, nauczyciele z wójtem i Ewą 
Chrabołowską – dyrektor szkoły wykonali utwór 
Jana Pietrzaka „Taki kraj”. Refleksyjnie skończyliśmy 
akademię, powtarzając wspólnie refren słynnej 
piosenki „Żeby Polska była Polską”.

Obchody nie skończyły się jednak wraz z dniem 
rocznicy. 29 listopada uczniowie klas IV i V Szkoły Pod-
stawowej im. Stanisława Staszica mieli okazję spotkać 
się z reprezentantami grupy rekonstrukcyjnej „Bryga-
dy Kawalerii Plis”, która wchodziła w struktury organi-
zacyjne Wojska Polskiego okresu II Rzeczypospolitej. 
Goście pokazali uczniom wyposażenie kawalerzysty, 
umundurowanie, przybliżyli codzienną rzeczywistość 
kawalerii. Podsumowaniem spotkania było wspólne 
zaśpiewanie pieśni „Przybyli ułani pod okienko”. 
Marszałek Józef Piłsudski powiedział: „Ten kto nie 
szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien 
szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszło-
ści”. Staramy się, by pamięć o historii naszego kraju 
nie została zapomniana i by tradycja świętowania 
wspaniałego dnia Odzyskania Niepodległości była 
kultywowana nieprzerwanie przez coraz to młodsze 
pokolenia.

Grażyna Dryl i Renata Zegadło-Piasecka 

Potyczki ortograficzne w SP w Turośni Dolnej

Gżegżółki i piegże
Już po raz szósty spotkali się mistrzowie ortografii 

ze szkół podstawowych, mieszczących się na terenie 
gminy Turośń Kościelna. W Mikołajki – 6 grudnia, 
zamiast myśleć o prezentach, uczniowie zmagali się 
z pisownią w VI Gminnym Konkursie Ortograficznym 
o Złote Pióro Wójta Gminy Turośń Kościelna.

Konkurs odbywał się w Szkole Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej. Uczest-
niczyli w nim uczniowie z klas VI-VIII. Musieli oni 
zmierzyć się z testem sprawdzającym znajomość 
zasad ortograficznych oraz dyktandem pełnym 
pułapek ortograficznych typu „gżegżółka” czy „rze-
żucha”. Regulamin konkursu oraz test i dyktando 
opracowała Aneta Toczko-Naumowicz, a w komisji 
zasiadły goszczące w szkole Ewa Chrabołowska – 
dyrektor ZS w Turośni Kościelnej i Anna Łupińska 
dyrektor SP w Tołczach i Elżbieta Złotkowska – 
także z podstawówki Tołczach. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwała Barbara Oniśko, 
dyrektor SP w Turośni Dolnej.

A oto i gwóźdź programu, czyli najlepsi:
 ] I miejsce – Agata Sawicka, SP w Turośni 

Kościelnej
 ] II miejsce – Martyna Busłowska, SP w Toł-

czach
 ] III miejsce – Amelia Mielech, SP w Turośni 

Kościelnej

Rozdanie nagród zostało poprzedzone krótkim 
przedstawieniem pt. „W krainie Ortografolandii”, 
w którym wystąpili uczniowie koła teatralnego 
działającego pod kierunkiem Haliny Szekalskiej. 
Po baśni o miłości, znalezionej dzięki słowniko-
wi ortograficznemu Grzegorz Jakuć, wójt gminy 
Turośń Kościelna wręczył laureatom nagrody. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy 
oraz upominki w postaci „Słownika pisarzy”.

Nagrody oraz poczęstunek zostały sfinanso-
wane z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej.

Aneta Toczko-Naumowicz 
Fot. Monika Leszczyńska

Laureaci konkursu w otoczeniu grona pedagogicznego 
i wójta.

Grono pedagogiczne na gali Dnia Edukacji Narodowej
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Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Niepodległa Nasza Mała Ojczyzna”

Puzzle patriotyczne
Julia Świstun na pierwszym a Natalia Bieryło na trzecim miejscu. Dwie 

reprezentantki Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej stanęły 
na podium powiatowego konkursu fotograficzno-historycznego pt. „Nie-
podległa nasza Mała Ojczyzna – puzzle patriotyczne”.

Konkurs w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości 
zorganizowało Starostwo Powiatowe w Białymstoku wspólnie z Książnicą 
Podlaską im. Łukasza Górnickiego (Biblioteką Publiczną Powiatu Białostoc-
kiego) w Białymstoku oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Wasilkowie, przy 
wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału Białostockiego. 
Przedsięwzięcie podsumowano 9 listopada 2018 r. w Bibliotece Miejskiej 
w Wasilkowie. Wzięło w nim udział 36 uczestników, od których wpłynęło 38 
fotografii (z 13 na 15 gmin funkcjonujących na terenie powiatu białostockiego).

Alina Kowalczuk 
Fot. Bożena Bieryło

100 lat Niepodległej Polski – obchody w gminie Turośń Kościelna

Święto bieli i czerwieni
11 listopada 2018 r. to szczególny dzień dla 
naszej państwowości. W całym kraju odby-
wały się uroczystości związane z obchodami 
100. rocznicy odzyskania niepodległości. 
Biało-czerwone flagi na domach i urzędach, 
msze za Ojczyznę, przemarsze, apele pod 
pomnikami, składanie kwiatów i przypo-
mnienie wydarzeń sprzed stu lat, tak głów-
nie obchodziliśmy Święto Niepodległości.

W tę, jakże ważną, datę wpisała się także gmina 
Turośń Kościelna. Zaczęło się tradycyjnie, delegacje 
i poczty sztandarowe, msza święta, uroczyste od-
śpiewanie hymnu państwowego, złożenie kwiatów 
pod niewodnickim pomnikiem „Ku czci poległych 
w obronie Ojczyzny 1918-1920” i żołnierska gro-
chówka. Wieczorem mieszkańcy gminy spotkali się 
w Domu Ludowym w Zalesianach, gdzie wspólnie 
śpiewali pieśni patriotyczne przy akordeonowym 
akompaniamencie.

– Dziękujemy za niepodległość – mówił Grze-
gorz Jakuć, wójt gminy. – Za niepodległość, która 

nie jest nam dana, jest nam zadana. Dbajmy o nią 
i starajmy się robić wszystko, by już nigdy jej nie 
utracić. Uczestniczmy aktywnie w życiu publicz-
nym, interesujmy się tym, co dzieje się w naszej 

Ojczyźnie – Polsce, a także w naszych małych, 
regionalnych Ojczyznach.

Ze względu na tak doniosłą rocznicę, święto-
wanie niepodległości w gminie rozpoczęliśmy już 
23 września. Wtedy w Turośni Kościelnej odbył 
się koncert patriotyczny z udziałem Lecha Ma-
kowieckiego i zespołu Zayazd. Wspólnie, tak jak 
11 i 12 listopada przeżywaliśmy miłość i szacunek 
do Ojczyzny, jej dziejów, przodków, przyrody, 
kultury i tradycji.

12 listopada delegacja mieszkańców w dro-
dze do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl 
„Słomkowy kapelusz” oddała hołd poległym i po-
mordowanym w walce o niepodległość Polski pod 
pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i ks. 
Jerzego Popiełuszki.

Do akcentów w barwach biało-czerwonych 
wkrótce dołączy „Ławka Niepodległości” związa-
na z orężem Polski i upamiętniająca wydarzenia 
związane z odzyskaniem Niepodległości. Ław-
ka zostanie umiejscowiona w pobliżu pomnika 
„Ku czci poległych w obronie Ojczyzny 1918-1920” 
w Niewodnicy Kościelnej. Zwieńczeniem „Niepod-
ległej” będzie wydanie historycznej monografii 
Gminy Turośń Kościelna.

Bożena Bieryło 
Fot. Marek Klepacki

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości pod niewodnickim pomnikiem „Ku czci poległych w obronie Ojczyzny 1918-1920”.

Zdjęcia miejsc pamięci niepodległości naszej Małej Ojczyzny przysyłali na konkurs 
uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych. A na zdjęciu nasze laureatki (od lewej): Na-
talia i Julia.

Delegacja mieszkańców pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.
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W nowym składzie Rady Gminy ponownie funkcję przewodniczącego będzie pełnić Sławomir Kowalewicz. Czy zapał do pracy i optymizm 
nadal go nie opuszczają? – pyta Rafał Kuczmarski.

Dobro mieszkańców  
jest naszym priorytetem
Rafał Kuczmarski: Gratuluję Panu objęcia 
ponownie funkcji przewodniczącego Rady 
Gminy Turośń Kościelna i od razu przecho-
dzę do najważniejszego – co chciałby Pan 
w nowej kadencji zrobić dla naszej społecz-
ności?

Sławomir Kowalewicz: Pragnę podziękować 
mieszkańcom za zaufanie, jakim mnie obdarzy-
li, dokonując po raz trzeci wyboru mojej osoby 
na funkcję radnego gminy Turośń Kościelna. Moim 
głównym priorytetem jest dołożenie wszelkich 
starań do tego, aby gmina nadal pozyskiwała jak 
najwięcej środków finansowych ze źródeł zewnętrz-
nych. Pozwala to bowiem na realizację zadań, które 
nie byłyby możliwe do wykonania z własnego 
skromnego budżetu. Pragnę kontynuować cieszący 
się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a za-
początkowany wcześniej, proces tworzenia miejsc 
wypoczynku i rekreacji. Wspaniałą inicjatywą jest 
również program wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Do tej pory skorzystała z niego 
spora część mieszkańców gminy i nadal cieszy 
się on dużym zainteresowaniem. Ponadto chciał-
bym, aby Rada Gminy funkcjonowała zgodnie, nie 
tworząc wewnętrznych podziałów i służąc dobru 
całej gminy.

RK: Jak dotychczasowo układała się Panu 
współpraca z wójtem Turośni Kościelnej – 
Grzegorzem Jakuciem?

SK: Dotychczasową współpracę z wójtem gmi-
ny Grzegorzem Jakuciem oceniam jako bardzo 
dobrą i przede wszystkim efektywną. Stajemy 
w obliczu różnych problemów. Większość z nich 
udaje nam się rozwiązać jednomyślnie. Oczywiście 
zdarzają się niekiedy kwestie, w których mamy 
odmienne zdanie, jednak mimo początkowych 
różnic poglądów zawsze udaje nam się dojść 

do konsensusu. Towarzyszy temu merytoryczna 
wymiana opinii, dogłębna analiza i żywa dyskusja. 
Dochodzimy do porozumienia, ponieważ dobro 
mieszkańców jest dla nas zawsze priorytetem, 
którym kierujemy się w naszych działaniach.

RK: Przed nami nowy rok, nowe zadania, 
nowe inwestycje, nowe problemy do rozwią-
zania. Jakie Pan widzi zagrożenia?

SK: Głównym zagrożeniem, w obliczu któ-
rego stoi gmina są nowe obowiązki nakładane 
na nią przez Państwo. Wiąże się to z koniecznością 
zwiększenia wydatków bieżących, a tym samym 
uszczuplenia funduszy na inwestycje. Drugą z obaw 
jest zmniejszenie środków na inwestycje pozy-
skiwanych z zewnątrz, jednak gmina jest bardzo 
dobrze zarządzana, więc uważam, że poradzi sobie 
w obliczu nowych wyzwań.

RK: A jakie są nowe możliwości?
SK: Przebudowa drogi wojewódzkiej Białystok 

– Łapy jest moim zdaniem głównym, bodźcem 
do dalszego, prężnego rozwoju gminy. Jest to in-
westycja o znaczeniu strategicznym, niezwykle 
ważna dla regionu. Służy ona poprawie komuni-
kacji mieszkańców z miastem Białystok, zachęca 
do osiedlania się na terenie gminy oraz przyciąga 
nowe inwestycje. W imieniu radnych mogę obie-
cać, że dołożymy wszelkich starań, aby poprawić 
jakość życia mieszkańców i spełnić ich oczekiwania, 
bo właściwie w tym celu zostaliśmy wybrani.

RK: Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, 
może tak trochę prywatnie – jakie świą-
teczne tradycje są kultywowane w Pańskiej 
rodzinie?

SK: Święta Bożego Narodzenia to dla mnie 
szczególny czas, który zawsze spędzam w gronie 

najbliższych. Towarzyszy 
mu wspólne ubiera-
nie choinki i śpiewa-
nie kolęd. Jest to dla 
mnie okres wyci-
szenia i refleksji. 
Co roku łamiemy 
się opłatkiem 
i  zas iadamy 
przy wigilij-
nym stole, 
na którym 
znajduje 
s i ę  1 2 
p o t r a w 
o r a z 
w o l n e 
miejsce 
dla niespodziewanego gościa. Miłą tradycją ro-
dzinną jest wspólne przygotowywanie potraw, 
pieczenie ciast i ciasteczek razem z dziećmi. W te 
święta, jak co roku, na stole zagoszczą pierogi 
z grzybami, karp w galarecie, czerwony barszcz 
z uszkami, łazanki z makiem. Myślę, że odwiedzi 
nas też Mikołaj, chyba że ktoś był niegrzeczny...

RK: Czego najbardziej życzyłby Pan z okazji 
Świąt naszym Czytelnikom?

SK: W tym szczególnym czasie pragnę życzyć 
mieszkańcom Gminy Turośń Kościelna i czytel-
nikom Nowin zdrowych, spokojnych i pełnych 
rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia. Od-
poczynku od codziennego zabiegania oraz chwili 
zadumy. A w Nowym Roku wszelkiej pomyślności 
oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.

RK: Dziękuję za rozmowę.
Fot. Bożena Bieryło

Spotkanie w nowej bibliotece

Świąteczne 
czytanie dzieciom

„Biblioteka w nowej odsłonie” – to hasło przy-
świecało spotkaniu, które odbyło się 13 grudnia 
2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni 
Kościelnej. Wzięły w nim udział dzieci z grupy 
„Promyczki” z tutejszego przedszkola z wychowaw-
czynią Monika Bibułowicz. Maluchy z dużym zain-
teresowaniem wysłuchały opowiadań związanych 
ze Świętami Bożego Narodzenia, które przeczytali 
im Ewa Małgorzata Chrabołowska – dyrektor Ze-
społu Szkół i Grzegorz Jakuć – wójt gminy. Nad 
wszystkim czuwała bibliotekarka – Alina Kowalczuk, 
a spotkanie przebiegło w miłej, przedświątecznej 
atmosferze. Zobaczcie sami!

Alina Kowalczuk

Nasza reprezentacja na zawodach wojewódzkich OSP

Strażacki sukces
Drużyna OSP Chodory w składzie: Roman Miesz-

kowicz, Arkadiusz Łukaszuk, Piotr Zimnoch, Marek 
Targoński, Marcin Czaczkowski, Michał Motoszko, 
Mateusz Opat, Karol Dojlida, Karol Mieszkowicz 
i opiekun mł. bryg. Jerzy Żaworonek zajęła II miej-
sce w ćwiczeniu bojowym, VII miejsce w sztafecie 
pożarniczej i V miejsce w klasyfikacji generalnej VI 
Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych województwa 
podlaskiego, które odbyły się 9 września 2018 r. 
na Stadionie Miejskim w Grajewie.

W zawodach wzięło udział 25 drużyn, w tym 
dziesięć żeńskich i 15 męskich. Powiat białostocki 
reprezentowali druhowie z OSP w Chodorach – 
w grupie męskiej oraz druhny z OSP w Pańkach 

– w grupie żeńskiej. Zawody składały się z na-
stępujących konkurencji: sztafety pożarniczej 
7x50 m z przeszkodami, ćwiczenia bojowego 
oraz musztry, która była oceniana oddzielnie. 
Komendantem zawodów był st. kpt. Arkadiusz 
Lichota, zastępca komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, nato-
miast komisja sędziowska składała się z funkcjo-
nariuszy Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Białymstoku, Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 
oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych 
województwa podlaskiego.

Gratulujemy naszym reprezentantom!
Paweł Kondracki





Gminne spotkanie opłatkowe A.D. 2018

Były życzenia, kolędy  
i tradycyjne świąteczne potrawy
Świetlica w Turośni Kościelnej zyskała 
nowe oblicze. Po generalnym remoncie 
sala lśni i przyciąga do wnętrza, a także 
zachęca do organizacji spotkań i wydarzeń 
kulturalnych. Zatem w minioną niedzielę tj. 
16 grudnia, gospodarz gminy wójt Grze-
gorz Jakuć zaprosił mieszkańców, samo-
rządowców, przedsiębiorców i druhów OSP 
na spotkanie opłatkowe.

Z wielką serdecznością gościł m.in.: Marka Ma-
linowskiego – radnego Sejmiku, a zarazem członka 
Zarządu Województwa Podlaskiego, Witolda Kar-
czewskiego – prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Białymstoku, a także licznie przybyłych rodziców 
naszych małych artystów występujących na scenie.

Świąteczne życzenia przekazali m.in.: uczest-
niczący w spotkaniu proboszczowie tutejszych 
i ościennych parafii – ks. Andrzej Rogoziński, ks. 
Andrzej Sadowski, ks. Jarosław Jóźwik, ks. Krzysztof 
Herman. Do życzeń dołączył się również Grzegorz 
Jakuć, a także Sławomir Kowalewicz, przewodni-
czący Rady Gminy.

– Chciałbym wszystkim Państwu złożyć ży-
czenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na-

rodzenia – mówił Grzegorz 
Jakuć. – Aby te Święta były 
prawdziwie rodzinne i cie-
płe a spotkania przy wigilij-
nym stole napełniły nas siłą 
na nowy 2019 r. Niech każda 
chwila Świąt Bożego Narodze-
nia żyje własnym pięknem, 
życzliwością i wrażliwością 
wobec drugiego człowieka.

Tegoroczne spotkanie 
umilił występ koła teatralnego 
Turgina. Na scenie zaprezen-
towali się mali i nieco więksi 
artyści Zespołu Szkół w Turo-
śni Kościelnej. Interpretacja 
baśni H. Ch. Andersena pt. 
„Dziewczynka z zapałkami” 
zachwyciła publiczność.

Bożena Bieryło 
Fot. Autor, Rafał Kuczmarski 

i Paweł Kondracki


