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Sesje Rady Gminy Turośń Kościelna w drugim kwartale br.

Wójt z absolutorium
Pod hasłem sprawozdań z działalności jed-
nostek organizacyjnych Gminy Turośń Ko-
ścielna za 2018 rok upłynęła V sesja Rady 
Gminy. Natomiast sesja 31 maja br. poświę-
cona była wykonaniu budżetu za rok 2018 
i udzieleniu absolutorium wójtowi Gminy. 
Punkt ten poprzedziła dyskusja nad rapor-
tem o stanie gminy za 2018 r.

11 kwietnia – sesja sprawozdawcza
Przed rozpoczęciem obrad Grzegorz Jakuć, wójt 

Gminy ze Sławomirem Kowalewiczem, przewod-
niczącym Rady Gminy wręczyli listy gratulacyjne 
nowowybranym sołtysom na kadencję 2019-2024. 
Złożyli też podziękowania osobom, które zakoń-
czyły pełnienie funkcji sołtysa.

Radni przyjęli sprawozdania z działalności: 
Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji 
Programu współpracy Gminy z organizacjami 
pozarządowymi. Ponadto Rada Gminy podjęła 
następujące uchwały:

 ] Nr V/36/2019 w sprawie zmian w budżecie 
gminy Turośń Kościelna na rok 2019,

 ] Nr V/37/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029,

 ] Nr V/38/2019 w sprawie wyrażenia zgody 
na dokonanie darowizny udziałów stano-
wiących własność Gminy Turośń Kościelna 
we współwłasności nieruchomości nieza-
budowanych (darowizna na rzecz Powiatu 
Białostockiego ½ części udziału w nierucho-
mościach o pow. 63 m3 w m. Tołcze, przezna-
czonych pod drogę publiczną),

 ] Nr V/39/2019 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia z gminami Biało-
stockiego Obszaru Funkcjonalnego w spra-
wie realizacji projektu dotyczącego rozwoju 
usług elektronicznych (możliwość dofinanso-
wania: do 85% całkowitej wartości),

 ] Nr V/40/2019 zmieniającą uchwałę w spra-
wie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Turośni Kościelnej,

 ] Nr V/41/2019 w sprawie planu sieci pu-
blicznych szkół podstawowych oraz granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna 
na okres od dnia 1 września 2019 r.,

 ] Nr V/42/2019 w sprawie planu dofinan-
sowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania ze środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli oraz specjalności, 
form kształcenia i doskonalenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.,

 ] Nr V/43/2019 w sprawie Regulaminu okre-
ślającego szczegółowe zasady, tryby przyzna-
wania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień,

 ] Nr V/44/2019 w sprawie nadania nazwy dro-
dze wewnętrznej we wsi Niewodnica Korycka 
(ul. Krokusowa),

 ] Nr V/45/2019 w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Turośń Kościelna 
przeprowadzenia kontroli problemowej 
(w zakresie funkcjonowania i rozliczania 
gminnego systemu gospodarki odpadami 
w okresie od 2014 r. do 30 kwietnia 2019 r.),

31 maja – sesja absolutoryjna
Po raz pierwszy, na mocy ustawy o samorzą-

dzie gminnym, został nałożony na wójta Gminy 
obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Raportu 
o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie 
działalności wójta Gminy w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów 
i strategii, uchwał rady gminy.

Projekt Raportu analizowany był wcześniej 
na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Gmi-
ny, a wnioski i sugestie zgłaszane przez człon-
ków poszczególnych komisji były na bieżąco 
wprowadzane w przedmiotowym dokumencie. 
Raport zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie 
gminnym został rozpatrzony na sesji w pierwszej 
kolejności przed sprawozdaniem budżetowym. 
Po debacie nad Raportem, odbyło się głosowanie 
nad udzieleniem wójtowi Gminy wotum zaufania. 
Zgodnie z przepisami, tę uchwałę podejmuje się 
bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu rady gminy (w naszym przypadku 8 głosów 
„za”). Ze względu na fakt, iż na stan 15 radnych 

Prezydium Rady Gminy na Sesji 31 maja br.

Na okładce: Szwadron Kawalerii  im. 10 Pułku Ułanów 
Litewskich podczas pokazu w trakcie XVI edycji „Dnia 
Konia na Podlasiu”
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ośmiu wstrzymało się od głosu, a pozostali byli 
„za” (7 osób), przy braku głosów przeciwnych – 
uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania 
nie została podjęta.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 9 ustawy o samorzą-
dzie gminnym niepodjęcie uchwały o udzieleniu 
wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne 
z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi 
wotum zaufania.

Punktem kulminacyjnym sesji absolutoryjnej 
było zapoznanie się przez radnych z opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania 
z wykonania budżetu, którą odczytał Przewodni-
czący Rady Sławomir Kowalewicz. Następnie Rada 
Gminy jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu za 2018 r. (Uchwała Nr VI/46/2019) i na wniosek 
Komisji Rewizyjnej jednogłośnie podjęła uchwałę 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Turośń Kościelna (Uchwała Nr VI/47/2019).

W swoim wystąpieniu wójt podziękował rad-
nym i pracownikom Urzędu za kolejny rok wspólnej 
pracy. Swoje podziękowania skierował także w 
stronę wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju 
gminy. W dalszej części obrad radni podjęli niżej 
wymienione uchwały:

 ] Nr VI/48/2019 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Turośń Kościelna na rok 2019,

 ] Nr VI/49/2019 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Białostockiemu,

 ] Nr VI/50/2019 w sprawie ustalenia tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obej-
mującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (24 
godziny tygodniowo),

 ] Nr VI/51/2019 zmieniająca uchwałę w spra-
wie określenia wysokości opłat za korzysta-
nie z wychowania przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym 
do końca roku szkolnego w roku kalen-
darzowym, w którym kończą 6 lat, w pro-
wadzonych przez Gminę Turośń Kościelna 
publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych,

 ] Nr VI/52/2019 w sprawie odrzucenia pod-
trzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa 
Barszczówka dotyczącego zmiany przezna-
czenia środków z funduszu sołeckiego na rok 
budżetowy 2019,

 ] Nr VI/53/2019 w sprawie wskazania wstęp-
nej lokalizacji nowych przystanków komuni-
kacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna 
(przy drodze powiatowej w m. Tołcze).
Treść wszystkich uchwał i imienne wyniki 

głosowania oraz interpelacje i zapytania skła-
dane przez radnych są dostępnie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Turośni 
Kościelnej oraz na stronie internetowej www.
turosnkoscielna.pl. Przypominamy, że od obec-
nej kadencji sesje Rady Gminy można oglądać 
na żywo w Internecie. Zachęcamy do oglądania 
retransmisji z sesji.

Alina Bondar 
zdjęcia: archiwum UG

Eugeniusz Dryl (pierwszy z lewej) od 50 lat pełni funkcję sołtysa wsi Turośń Kościelna I

Wybory sołtysów
We wszystkich miejscowościach naszej gminy, 

od końca lutego do początku kwietnia 2019 r. 
odbyły się 34 zebrania wiejskie, zwołane w celu 
dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich na ka-
dencję 2019-2024. Na zebraniach wybrano 34 

sołtysów, z czego dwunastu będzie pełniło swój 
urząd po raz pierwszy. Zaprzysiężenie nowo wy-
branych sołtysów odbyło się 11 kwietnia, podczas 
sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.

Redakcja

WYKAZ SOŁTYSÓW

L.P. IMIĘ I NAZWISKO SOŁECTWO TELEFON

1 Stanisław 
Dworakowski Baciuty 602-408-912

2 Piotr Wiązek Baciuty Stacja 660-708-316

3 Urszula Sokół Baciuty 
– Kolonia 507-970-799

4 Iwona Czajkowska Barszczówka 511-339-190

5 Janusz Krzysztof 
Kowalewicz Bojary 511-963-752

6 Henryk Średziński Borowskie Gziki 85-650-50-07

7 Piotr Borowski Borowskie 
Michały 517-234-684

8 Elżbieta 
Sasinowska

Borowskie 
Skórki 698-469-351

9 Bogdan Kubala

Borowskie 
Cibory. 

Borowskie 
Wypychy, 

Borowskie Olki

501-205-564

10 Krystyna Bajda Borowskie Żaki 505-877-152

11 Jan Czaczkowski Chodory 723-356-508

12 Anna Urwanowicz Czaczki Małe 509-724-075

13 Krzysztof 
Radzajewski Czaczki Wielkie 513-134-446

14 Mirosław 
Bobrowicz Dobrowoda 508-303-590

15 Katarzyna 
Zimnoch-Pieczur Dołki 667-462-649

16 Stanisława Mielech Iwanówka 85-650-53-37

17 Magdalena Mielech Juraszki 881-692-562

18 Romuald Kendyś Lubejki 85-650-53-39

19 Włodzimierz 
Kostecki Markowszczyzna 85-650-40-49

20 Honorata Firsiof Niecki 739-477-253

21 Agnieszka 
Bogusłowicz

Niewodnica 
Korycka 505-938-080

22 Dariusz Grzybko Niewodnica 
Kościelna 600-046-128

23 Krystyna Kamińska Piećki 785-312-976

24 Teresa Kondraciuk Pomigacze 511-761-412

25 Jan Rygorczuk Stoczki 603-805-606

26 Małgorzata 
Jabłońska Tołcze 517-325-814

27 Mirosława 
Piechowska Topilec 85-650-44-97

28 Józef Kołodko Topilec-Kolonia 518-930-219

29 Krzysztof 
Wnorowski Trypucie 85-650-42-63

30 Elżbieta 
Kowalewicz Turośń Dolna 506-748-437

31 Eugeniusz Dryl Turośń 
Kościelna I 85-650-50-34

32 Stanisław Konopko Turośń 
Kościelna II 511-312-010

33 Sebastian 
Rybołowicz Zalesiany 601-880-586

34 Stanisław 
Pogorzelski Zawady 85-650-44-23
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Ewidencja szamb
Aby wywiązać się z obowiązku, wynikające-

go z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, Gmina Turośń Kościelna winna pro-
wadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z koniecznością uaktualnienia bazy, 
zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy nie 
złożyli jeszcze zgłoszenia o posiadanym zbiorniku 
bezodpływowym (szambie) lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków, o wypełnienie druku (do po-

brania na stronie www.turosnkoscielna.pl lub w UG, 
p. 26) i dostarczenie go do Urzędu Gminy Turośń 
Kościelna, ul. Białostocka 5, przesłanie na adres 
sekretariat@turosnkoscielna.pl bądź pozostawienie 
u sołtysa wsi do 15 sierpnia 2019 r. Ze względu 
na konieczność pozyskania wymaganych informa-
cji, w przypadku nie złożenia deklaracji, niezbędne 
będzie przeprowadzenie kontroli.

Przypominamy również, że właściciele nieru-
chomości są zobowiązani do przyłączenia nie-
ruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej 
– do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbior-

nik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków. Usługi wywozu nieczy-
stości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą 
być wykonywane przez firmy posiadające odpo-
wiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 
Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany 
udokumentować korzystanie z takich usług po-
przez okazanie umowy lub dowodów płacenia 
za usługi. Informujemy, że zezwolenie ma osiem 
firm – wykaz www.turosnkoscielna.pl w zakładce 
ochrona środowiska.

Marzena Dobrzyńska

Przebudowa drogi 
w Czaczkach Wielkich 
na ukończeniu
Dobiegły końca prace związane z przebu-
dową drogi gminnej nr 106675B w miejsco-
wości Czaczki Wielkie. Choć firma Solidmat 
z Zabłudowa prowadzi jeszcze drobne 
prace porządkowe, to mieszkańcy mogą 
już korzystać z wyremontowanej jezdni.

Inwestycja była możliwa dzięki dofinanso-
waniu z budżetu państwa w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych, który to fundusz zastąpił 
realizowany przed laty Program Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Całkowita 
wartość robót wyniosła 1.729.879,38 zł. Informu-
jemy, iż Gmina Turośń Kościelna oczekuje na roz-
strzygnięcie naboru w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych – edycja 2019. W kwietniu br. 
złożono trzy wnioski o dofinansowanie przebudo-
wy dróg tj. ul. Strażackiej w Turośni Kościelnej, ul. 
Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej oraz drogi przez 
wieś Borowskie Skórki. Wartość tych projektów 
oszacowano na kwotę prawie 3,3 mln zł.

Otwarte Strefy 
Aktywności 
w gminie

W wyniku rozstrzygniętego w maju br. konkursu 
ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystki 
w ramach rządowego programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA), Gmina Turośń Kościelna uzyskała dofinan-
sowanie do wszystkich pięciu takich stref zaplano-
wanych do wykonania, a mianowicie w: Nieckach, 
Borowskich Ciborach, Turośni Dolnej, Baciutach 
oraz Niewodnicy Kościelnej. Szacowana wartość 
całkowita projektu wynosi 257.595 zł, natomiast 
dofinansowanie z budżetu państwa - 125 tys. zł. 
W lipcu br. planowane jest ogłoszenie przetargu 
na realizację przedmiotowej inwestycji, w ramach 
której na działkach gminnych powstaną warianty 
podstawowe tzw. OSA składające się z siłowni 
plenerowej (minimum sześć urządzeń) oraz strefy 
relaksu (cztery ławki, plenerowe urządzenia do 
gier, np. gier planszowych typu szachy/warcaby 
itp., zagospodarowanie zieleni).

Przebudowa drogi była realizowana na odcinku ponad 0,7 km.

Kanalizacja 
w Niewodnicach 
po raz drugi

W maju br. złożono po raz drugi wniosek o do-
finansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej. Zgodnie 
z założeniami Gmina próbuje uzyskać wsparcie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 Oś. VI Ochrona środowiska i racjonal-
ne gospodarowanie jego zasobami Działania 6.2 
Ochrona wody i gleb.

Po negatywnej ocenie wniosku złożonego 
w 2017 r., postanowiono wprowadzić szereg 
zmian w głównych założeniach projektu. Najbar-
dziej istotną zmianą jest zmiana systemu kanali-
zacji ciśnieniowej na grawitacyjno-ciśnieniowy, 
który to w znacznej mierze ogranicza konieczność 
realizacji projektu na terenach prywatnych. Zre-
alizowanie tej inwestycji ma kosztować prawie 30 
mln zł, a planuje się przeprowadzić ją w latach 
2020-2023.



5

INWESTYCJE GMINNEINWESTYCJE GMINNE

TEKSTY I ZDJĘCIA: KAMIL DOBRZYŃSKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Turośni Kościelnej

przypomina o ZBLIŻAJĄCYM SIĘ TERMINIE składania wniosków:

 ] wnioski o opłacenie obiadów w kolejnym roku szkolnym 
2019/2020 w szkole lub przedszkolu należy składać w wakacje, 
tj.od 01 lipca 2019 r.

 ] wnioski o ustalenie prawa do:
 ] świadczenia wychowawczego (500+), na nowy okres zasiłkowy 

2019/2021,
 ] jednorazowego świadczenia z Programu „Dobry Start”,

można składać drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości 
elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) od 1 lipca 2019 r. 
natomiast tradycyjną (w formie papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

 ] wnioski o ustalenie prawa do:
 ] zasiłku rodzinnego,
 ] świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 ] specjalnego zasiłku opiekuńczego,

na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane od 1 sierpnia 
2019 r.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej 
http://gops.turosn.pl/  

lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5 pok. nr 5

Zachęcamy do zgłaszania problemów przez system elektroniczny

Lupe pomoże
Podstawą szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców jest szybka 

i rzetelna informacja o zaistniałych problemach. Aby usprawnić komunikację 
z mieszkańcami Gmina Turośń Kościelna wykorzystuje aplikację Lupe, która 
umożliwia zgłaszanie uwag, problemów i usterek w przestrzeni publicznej.

Dzięki systemowi można zgłaszać następujące zdarzenia: awaria oświetlenia 
ulicznego, bezpańskie zwierzęta, nielegalne wysypisko śmieci i odbiór odpa-
dów. Do każdego zgłoszenia, oprócz wskazania lokalizacji, można dołączyć 
zdjęcia. Zarejestrowane zgłoszenia są przekazywane do realizacji i publikowane 
na ogólnodostępnej mapie z określeniem statusu realizacji, a co najważniejsze, 
zarejestrowani w systemie mieszkańcy mogą śledzić statusu swoich zgłoszeń 
i otrzymywać na bieżąco informacje o sposobie ich realizacji.

Dodatkowo, system pozwala na publikację – bezpośrednio na mapie – ważnych 
komunikatów oraz powiadomień z obszaru gminy, takich jak, np. ostrzeżenia 
meteorologiczne, wydarzenia sportowe i kulturalne. Dzięki nowoczesnemu 
systemowi Lupe mieszkańcy gminy mogą nie tylko zgłaszać problemy związane 
z infrastrukturą gminną, ale także na bieżąco śledzić komunikaty i kalendarze 
rozmaitych wydarzeń w gminie Turośń Kościelna oraz otrzymywać informacje 
o terminach wywozu śmieci.

Niestety, mieszkańcy naszej gminy jedynie sporadycznie korzystają z oferowanej 
możliwości nowoczesnej komunikacji z Urzędem. System dostępny jest na stronie 
www.lupe.turosnkoscielna.pl lub przez bezpłatną aplikację mobilną Lupe, dostępną 
na urządzenia z systemem Android w sklepie GooglePlay i Apple w sklepie AppStore. 
Już choćby ze względu na możliwość przypominania o terminach odbioru śmieci, 
warto zrezygnować z „przypominajki” przyklejonej na drzwiach lodówki na rzecz 
darmowego nowoczesnego systemu informatycznego.

Marcin Rybnik

OZE w obiektach publicznych
Po długo trwającym postępowaniu przetargo-

wym na realizację zadania pn. Montaż odnawialnych 
źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej 
została, podpisana umowa z dwoma wykonawcami.

Dzięki tej inwestycji na początku lipca firma 
Rzońca z Łomży zmodernizowała instalacje cen-
tralnego ogrzewania w pięciu świetlicach wiejskich 
na terenie gminy. W Pomigaczach, Zalesianach 
i Zawadach zostały zainstalowane gruntowe pom-
py ciepła, natomiast w Topilcu i Baciutach pompy 

ciepła typu powietrze – powietrze. Druga część tej 
inwestycji to montaż ogniw fotowoltaicznych na 
budynku urzędu gminy oraz dwóch stacjach uzdat-
niania wody, której wykonawcą była firma Pro-eco 
z Gdyni. W ramach tego zadania wyremontowano 
południową elewację budynku urzędu gminy 
i wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.  
Realizowane inwestycje przyniosą oszczędności: 
przyczynią się do obniżenia kosztów funkcjono-
wania obiektów użyteczności publicznej..

Cztery remizy 
z dofinansowaniem

Złożone w grudniu 2018 r. wnioski o dofinan-
sowanie termomodernizacji budynków remiz OSP 
zostały ocenione pozytywnie i otrzymają wsparcie 
w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka nisko-
emisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskie na lata 2014-2020.

Dzięki przeprowadzonym robotom budowlanym 
poprawi się efektywność energetyczna budynków 
w Borowskich Michałach, Borowskich Ciborach, 
Chodorach i Iwanówce, a obiekty te zyskają nowe 
walory estetyczne i użytkowe. Wartość inwestycji 
to ponad 2 mln zł, a wysokość dofinansowania 
może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych. 
Przeprowadzenie prac planuje się w 2020 r.

Kamil Dobrzyński

Montaż instalacji oze dofinansowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 z Osi Priorytetowej V – Gospodarka niskoemisyjna w kwocie – 746.574,73 zł.
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Nowe terminy odbioru odpadów 
w miejscowościach z terenu gminy Turośń Kościelna 

od 01.07.2019 r. do 31.12.2019r.
Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że od 1. lipca 2019 r. nastąpi zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych 

zmieszanych i segregowanych.
Nowe harmonogramy zostaną dostarczone mieszkańcom przez pracow-

ników firmy MPO Białystok oraz są dostępne na stronie www.turosnkoscielna.
pl w zakładce Gospodarka odpadami.

Ponadto, mieszkańcy Gminy mają możliwość ustawienia powiado-
mienia o terminach odbioru odpadów komunalnych w aplikacji mobilnej 
LuPe (szczegóły: www.lupe.turosnkoscielna.pl)

miejscowość/ulica
odpady zmieszane + odpady BIO, (pojemniki + worki brązowe)

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Niewodnica Kościelna trasa 1 ulice: Brzozowa, 
Cedrowa, Chmielna, Dąbrowskiego, Dębowa, Gajowa, 

Graniczna,  Grzybowa, Krótka, Leszczynowa, 
Myśliwska, Ogrodowa, Okrężna, Podleśna, Pogodna, 

Polna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, 
Środkowa, Trakt Napoleoński (nr 20, 22, 22A, 22B, 

22C, 22D, 26, 28), Wczasowa, Zaułek, Zdrojowa

1, 15, 29 12, 26 23 21 18 16

Niewodnica Kościelna trasa 2 ulice: Białostocka, 
Bukowina, Cyprysowa, Działkowców + Działki ROD, 

Jagodowa, Jaśminowa,  Jeżynowa, Klonowa, Kolejowa, 
Kościelna, Lawendowa, Łąkowa, Leśna Polana, Liliowa, 

Lisia, Malinowa, Miętowa, Mostowa, Poziomkowa, 
Sarnia, Spacerowa, Stawowa, Świerkowa, Topole, 

Trakt Napoleoński (nr: 1, 2, 4), Wiewiórcza

2, 16, 30 13, 27 24 22 19 17

Baciuty, Baciuty Stacja, Baciuty Kolonia, Trypucie 3, 17, 31 14, 28 25 23 20 18

Dobrowoda, Zawady, Topilec, 
Topilec Kolonia, Tołcze 4, 18 1, 16, 29 26 24 21 20

Niewodnica Korycka 5, 19 2, 17, 30 27 25 22 19

Markowszczyzna, Zalesiany, Niecki, Barszczówka 8, 22 5, 19 16 14 12 9

Iwanówka, Pomigacze, Juraszki, Lubejki,  
Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Chodory 9, 23 6, 20 17 15 13 10

Stoczki, Turoń Dolna, Bojary, Piećki 10, 24 7, 21 18 16 14 11

Dołki, Borowskie: Żaki, Wypychy, Olki, 
Skórki, Gziki, Michały, Cibory 11, 25 8, 22 19 17 15 12

Turośń Kościelna 12, 26 9, 23 20 18 16 13

miejscowość
odpady zebrane selektywnie (worki)

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Baciuty, Baciuty Stacja, Baciuty Kolonia, 
Dobrowoda, Zawady, Topilec, Topilec Kolonia  

GABARYTY: 23.10.2019 r.
17 20 18 17 21 18

Niewodnica Kościelna  
GABARYTY: 24.10.2019r. 18 21 19 18 22 19

Niewodnica Korycka, Trypucie 
GABARYTY: 25.10.2019 r. 19 22 20 21 25 20

Iwanówka, Pomigacze, Juraszki, Lubejki, Czaczki 
Małe, Czaczki Wielkie, Chodory  

GABARYTY: 28.10.2019 r.
22 23 23 22 26 23

Markowszczyzna, Zalesiany, Niecki, Barszczówka, 
Tołcze  

GABARYTY: 29.10.2019 r.
23 26 24 23 27 24

Stoczki, Turoń Dolna, Bojary, Piećki, Dołki, 
Borowskie: Żaki, Wypychy, Olki, Cibory, Skórki, 

Gziki, Michały  
GABARYTY: 30.10.2019 r.

24 27 25 24 28 27

Turośń Kościelna  
GABARYTY: 31.10.2019 r. 25 28 26 25 29 30
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Gminne Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Vivat maj! Trzeci maj!
Gminne obchody Narodowego Święta 3 
Maja rozpoczęły się nabożeństwem cele-
browanym w kościele pw. Trójcy Świętej 
w Turośni Kościelnej. Mszę świętą w inten-
cji ojczyzny odprawili ks. proboszcz An-
drzej Rogoziński i ks. Sławomir Kondzior, 
pochodzący z Turośni proboszcz parafii 
w Gobernador Roca Pipó w argentyńskiej 
diecezji Posadas.

W uroczystości wzięły udział poczty sztanda-
rowe, które po zakończonym nabożeństwie udały 
się pod Obelisk Jana Pawła II, gdzie odbyła się 
oficjalna część uroczystości.

Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościelna, 
na wstępie przypomniał słowa preambuły uchwa-
lonej przed 228. laty konstytucji: Uznając, iż los nas 
wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia 
konstytucji narodowej jedynie zawisł, (...) wolni 
od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc 
drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, eg-

zystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną 
i wolność wewnętrzną narodu, (...) niniejszą kon-
stytucję uchwalamy (...).

Konstytucja 3 Maja, „ostatnia wola i testa-
ment gasnącej Ojczyzny”, choć nie miała szansy 
na praktyczne zastosowanie, jednak na długie 
lata zaborów stała się symbolem walki o „nie-
podległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną 
narodu”. Pamięć o prawie uchwalonym przez Sejm 
Wielki w 1791 roku dla pokoleń Polaków stała się 
inspiracją do kształtowania postaw patriotycznych, 
kultywowania tradycji, podejmowania działań 
w imię niepodległości Rzeczypospolitej. Zaborcy 
i okupanci konsekwentnie niszczyli pamięć o Majo-
wym Święcie Polaków. Przez lata zaborów, w czasie 
okupacji i komunistycznych rządów w Polsce, 
świętowanie rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja 
było zakazane. Dziś, w niepodległej ojczyźnie, 228. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji świętuje cała 
Polska. Pamiętając o zeszłorocznych obchodach 
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości, warto 
przypomnieć, że uroczyste obchody Majowego 
Święta przywrócono wraz z nadejściem wolno-
ści, w kwietniu 1919 r. Od 1923 r., w tym dniu 

obchodzimy również uroczystość Matki Boskiej 
Królowej Polski.

W dniu święta narodowego sołtysi wsi z terenu 
gminy Turośń Kościelna otrzymali nowe tablice 

do oznaczenia swoich domów. Na tablicach wy-
konanych według wzoru z okresu międzywo-
jennego nad napisem „sołtys” widnieje godło 
państwowe. Uroczystość zakończyło złożenie 
kwiatów pod obeliskiem oraz krótki koncert 
Chóru Klubu Seniora.

Po południu gminne obchody Narodowego 
Święta przeniosły się do Topilca. W cerkwi pw. 
św. Mikołaja Cudotwórcy nabożeństwo w intencji 
ojczyzny odprawił ks. proboszcz Jarosław Jóźwik. 
Do osób zgromadzonych w świątyni okoliczno-
ściowe przemówienie skierował Grzegorz Jakuć. 
Kontynuacją świątecznego spotkania mieszkań-
ców był Korowód Paschalny. Przemarsz ludowych 
zespołów z Białorusi, Ukrainy i Rosji oraz lokalnej 
grupy „Zatopieni w historii” rozpoczął się nad Nar-
wią w Kolonii Topilec, wiódł przez wieś, do Topilca 
i zakończył się spotkaniem przy cerkwi.

Gminne obchody Narodowego Święta Kon-
stytucji 3 Maja były relacjonowane na antenie 
lokalnych i ogólnopolskich mediów (Obiektyw, 
Telexpres).

Waldemar F. Wilczewski 
zdjęcia: archiwum GOK-u

Za piękny występ śpiewacy i tancerze otrzymywali podziękowania – słowne i „rzeczowe” od gospodarzy. Na zdjęciu 
Józef Kołodko, sołtys wsi Topilec-Kolonia.

Nadanie nowych tablic sołtysom ma na celu nawiązanie do tradycji niepodległej Rzeczypospolitej, ukazanie repre-
zentacyjnej i wykonawczej roli sołtysów oraz kreowanie postaw państwowych i patriotycznych wśród mieszkańców 
naszej gminy.

Grzegorz Jakuć, wójt gminy, w swoim przemówieniu, zwrócił uwagę na doniosłą wagę Konstytucji 3 Maja w naszych 
dziejach i jej symboliczną rolę w zmaganiach o niepodległość.
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Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze

Szybsi niż ogień

Szybkość pokonania sztafety pożarniczej 
z przeszkodami oraz sprawność w ćwicze-
niach bojowych. To nasi strażacy mają opa-
nowane doskonale. Najlepiej drużyna stra-
żaków ochotników z Chodor, na miejscu 
drugim jednostka OSP z Turośni Kościelnej, 
a trzecim – OSP Turośń Dolna.

Druhowie próbowali swoich sił 23 czerwca 
w Łapach-Dębowinie, gdzie odbywały się mię-
dzygminne zawody sportowo-pożarnicze. Starto-
wało 18 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Ko-
biecych Drużyn Pożarniczych z gmin Łapy, Suraż, 
Turośń Kościelna.

Najlepszą Drużyną Kobiecą w kategorii 
MDP okazała się OSP z Suraża, drugie miejsce 
przypadło OSP Płonka Kościelna, a trzecie OSP 
Łupianka Stara i czwarte OSP Uhowo. W klasy-
fikacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
pierwsze miejsce zajęła OSP Łapy-Dębowina, 
drugie miejsce OSP Uhowo, trzecie miejsce 
OSP Łapy.

Atrakcją zawodów był występ drużyny „Old-
bojów” z Gminy Turośń Kościelna, którzy wystar-
towali na starej pompie pożarniczej PO5 i starych 
ubraniach typu moro, czerwonych pasach, butach 
skuterach i ebonitowych hełmach.

Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i pu-
chary jak również nagrody rzeczowe i pieniężne 
ufundowane przez wójtów i burmistrzów na zakup 
sprzętu. W zawodach gościlismy: st. bryg. Piotr 
Pietraszko – zastępcę Komendanta Wojewódzkiego 
PSP, st. bryg. Kazimierza Kuleszę – zastępcę Ko-
mendanta Miejskiego PSP w Białymstoku mł. bryg. 
Dariusza Koca – zastępcę Komendanta Miejskiego 
PSP Białymstoku oraz wójtów i burmistrzowów 
z gmin startujących w zawodach.

Gminę Turośń Kościelna na zawodach powia-
towych będą reprezentowały dwie drużyny: OSP 
Chodory i OSP Turośń Kościelna.

Klasyfikacja gminna zawodów przedstawia 
się następująco:

Drużyny męskie:
I miejsce  – OSP Chodory
II miejsce  – OSP Turośń Kościelna
III miejsce  – OSP Turośń Dolna
IV miejsce  – OSP Iwanówka
V miejsce  – OSP Borowskie Olki
VI miejsce  – OSP Niewodnica Korycka

Poza konkurencją:
Drużyna „Oldbojów” z Gminy Turośń Kościelna

Paweł Kondracki 
zdjęcie:Łukasz Laskowski

Gminne Obchody Dnia Strażaka i Jubileusz 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewodnicy Koryckiej

Ludziom na ratunek
1 czerwca 2019 r. w Niewodnicy Koryckiej odbyły się Gminne Obchody 

Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 70-lecia powstania miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą polową w intencji strażaków przy 
świetlicy w Niewodnicy Koryckiej, którą koncelebrował ksiądz proboszcz An-
drzej Sadowski i ksiądz Dariusz Mateuszuk – Kapelan Powiatowy Strażaków.

W obchodach udział wzięli zaproszeni goście: ks. Dariusz Mateuszuk – 
Kapelan Powiatowy Strażaków, ks. Andrzej Sadowski – proboszcz parafii 
w Niewodnicy Kościelnej, Krzysztof Jurgiel – poseł do Parlamentu Europej-
skiego, Marek Malinowski – członek Zarządu Województwa, st. bryg. Piotr 
Pietraszko – zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, 
Grzegorz Jakuć – wójt Gminy Turośń Kościelna, Mariusz Dudziński – burmistrz 
Tykocina oraz radni Rady Gminy Turośń Kościelna.

Po mszy i poświęceniu pojazdów pożarniczych, zgodnie z ceremoniałem, 
rozpoczęła się dalsza część uroczystości od złożenia meldunku przez dowódcę, 
dh Bartłomieja Bukłaho – prezesa OSP Niewodnica Korycka. Bogatą historię 
OSP w Niewodnicy Koryckiej przedstawiła dh Aleksandra Faszczewska. Głos 
zabrali również zaproszeni goście: st. bryg. Piotr Pietraszko i Krzysztof Jur-
giel. Grzegorz Jakuć podziękował wszystkim za przybycie, a druhom życzył 
kolejnych pięknych kart zapisanych w historii.

Na mocy uchwał Prezydiów Zarządów Oddziału Wojewódzkiego, Po-
wiatowego, Gminnego Związku OSP RP przyznano odznaczenia związkowe 
wśród których znalazły się, min. złote i brązowe odznaczenia za zasługi dla 
pożarnictwa. OSP w Niewodnicy Koryckiej odznaczona została srebrną 
odznaką honorową Podlaski Krzyż Floriański nadaną przez Prezydium Za-

rządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Z okazji jubileuszu strażacy 
otrzymali listy gratulacyjne i pamiątki.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Tykocina pod 
batutą Tadeusza Kotarskiego.

Paweł Kondracki 
zdjęcie: Bożena Bieryło

W uroczystościach udział wzięli, m.in. Krzysztof Jurgiel – poseł do Parlamentu Europej-
skiego, Marek Malinowski – członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Grzegorz Ja-
kuć – wójt Gminy Turośń Kościelna.

Drużyna „Oldbojów” przygotowuje się do akcji.
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Gminny Dzień Dziecka przy Szkole Podstawowej w Tołczach

Świętowaliśmy śpiewająco
Jak mawiał Janusz Korczak, kiedy śmieje się 

dziecko, śmieje się cały świat. 2 czerwca, przy 
Szkole Podstawowej w Tołczach śmiechu, dobrej 
zabawy i pozytywnej energii było co niemiara. 
Gminne Obchody Dnia Dziecka połączone z Dniem 
Rodziny przyniosły dzieciom małym i dużym mnó-
stwo frajdy.

Gdy wybiła godz. 15 Anna Łupińska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Tołczach oraz Bożena Biery-

ło, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni 
Kościelnej przywitały uczestników pikniku. Zabawę 
czas zacząć! Na scenie wystąpili uczniowie SP w Toł-
czach z pokazem zumby, po którym nadszedł czas 
na główny punkt wydarzenia – Gminny Przegląd 
Piosenki „Do-re-mi”. Mieliśmy okazję wysłuchać 26 
uczestników konkursu, a występ każdego z nich 
był na miarę sceny w Opolu.

Oprócz części artystycznej, na dzieci czekało 
wiele atrakcji: dmuchany plac 
zabaw, eurobungee, basen 
wody z łódeczkami. Chętni 
mogli samodzielnie wykonać 
biżuterię albo wcielić się w ulu-
bioną postać w kąciku malowa-
nia twarzy. Z nieba lał się żar. 
Dzięki nauczycielom i rodzicom 
uczniów SP w Tołczach mieli-
śmy możliwość ochłodzenia 
się i skosztowania smakołyków 
w specjalnie przygotowanej ka-
wiarence.
Tekst i zdjęcie: Agnieszka DanilczukNajmłodsi uczestnicy Gminnego Przeglądu Piosenki wraz z Jury.

Aktywnie w każdym wieku
Klub Senior+ w Turośni Kościelnej funkcjo-
nuje zgodnie z postanowieniami Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 
Rady Ministrów z 20.12.2016 r. zmienia-
jącej uchwałę w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego „Senior-WIGOR” 
na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 
1254).

Klub Senior+ w Turośni Kościelnej to miejsce 
spotkań mieszkańców gminy Turośń Kościelna 

w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, 
którzy są zainteresowani różnymi formami aktyw-
ności i integracji. Celem Klubu jest aktywizacja 
społeczna, integracja, włączanie Seniorów do spo-
łeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego 
spędzania czasu wolnego.

Spotkania Klubu Seniora odbywają się w każ-
dy czwartek o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury przy ul. Lipowej 109 w Turośni Kościelnej.

oprac. mż/ad  
Fot. Archiwum GOK w Turośni Kościelnej

Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką 
w Gminnej Bibliotece Publicznej

W świecie bajek

Wioletta Piasecka, autorka książek dla dzieci 
odwiedziła 27 maja br. Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Turośni Kościelnej. Pisarka pochodzi z Elbląga, na-
pisała ponad 40 baśni i bajek, dwie biografie, cztery 
sztuki teatralne oraz wiele słuchowisk radiowych.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas 
II i III Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej. 
Pisarka opowiadała dzieciom o swoich książkach, 
a w szczególności o opowieści patriotycznej pt. 
„Ignaś” czyli książce o Ignacym Janie Paderewskim, 
który miał dwa marzenia: być kimś i zrobić coś dla 
Polski. Pani Wioletta zaprosiła dzieci do wspólnej 
zabawy – losowania wróżb dotyczących ich przy-
szłości, odgadywania zagadek piłkarskich i wspól-
nego teatrzyku z udziałem pluszowych zwierząt.

Na zakończenie bardzo miłego spotkania, dzieci 
zadawały pisarce mnóstwo pytań oraz ustawiły się 
w kolejce po książki i autografy.

Alina Kowalczuk 
zdjęcie: Agnieszka Danilczuk

Dzieci chętnie odgrywały wyznaczone role. Wspólny te-
atrzyk to świetna zabawa.

W czerwcu członkowie Klubu Seniora odwiedzili 
Sanktuarium w Świętej Lipce.

Wspólne grillowanie 
i ognisko w Zawadach.

Zadanie realizowane jest w ramach modułu I Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019,  
przy udziale środków budżetu państwa zgodnie z porozumieniem nr 13 z dnia 30.04.2019.

Seniorzy, podczas wy-
cieczki do Warszawy 
zwiedzili siedzibę Telewi-
zji Polskiej.
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Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Czas pożegnań, czas na wakacje

Martyna Kosakowska, absolwentka ZS w Turośni 
Kościelnej przyjmuje gratulacje za dobre wyniki 
w nauce od Grzegorza Jakucia, wójta Gminy. 

Rozdaniem świadectw, wręczeniem nagród za osią-
gnięcia naukowe i sportowe – w tym Nagrody Wójta 
Gminy oraz podziękowaniami za zaangażowanie w ży-
cie szkół placówki oświatowe naszej gminy zakończy-
ły rok szkolny 2018/2019.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 19 czerw-
ca. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele każdej ze szkół rozpo-
częli obchody tego dnia udziałem we Mszy Świętej, następnie 
w poszczególnych szkołach odbyły się oficjalne uroczystości.

Wzorem lat ubiegłych, najlepszym uczniom, którzy swoją 
postawą i zaangażowaniem promowali Gminę Turośń Kościelna, 
Grzegorz Jakuć wręczył Nagrody Wójta Gminy. Wyróżnionych 
uczniów prezentujemy na zdjęciach. Uczniowie najstarszych 
klas podstawówek przekazali sztandary szkół młodszym kole-
gom, natomiast uczniowie III klasy gimnazjum swój sztandar 
przekazali Ewie Chrabołowskiej – dyrektor Zespołu Szkół w Tu-
rośni Kościelnej. Wraz z tym rokiem szkolnym Gimnazjum im. 
Michała Sopoćki przechodzi do historii, a sztandar jako część 
tej historii zostanie wyeksponowany w gablocie w auli szkoły.

Dzieciom, młodzieży, gronu pedagogicznemu oraz pracow-
nikom szkół czas życzyć udanego wypoczynku, niezapomnia-
nych wrażeń na wakacyjnych wyjazdach oraz szczęśliwego 
powrotu do szkoły.

Ewa Dryl 
zdjęcia: Marek Łukaszuk, Aneta Tomkiel,  

Monika Leszczyńska

Odbiór listu gratulacyjnego to piękny moment dla każdego rodzica. Na zdjęciu ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Tołczach wraz z rodzicami.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali m.in. uczniowie klasy VII. Na zdjęciu z Ewą Chrabo-
łowską, dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej i Dorotą Rygorczuk, wychowawczynią.

Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej otrzymali medale za najwięk-
szą średnią ocen w szkole. Na zdjęciu z Barbarą Oniśką, dyrektor szkoły i Agnieszką Ba-
gińską, wychowawczynią.

Na zakończenie uroczystości w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niewodnicy Ko-
ścielnej uczniowie przygotowali występy artystyczne.

Uczniowie wyróżnieni  
Nagrodą Wójta

Lp. Imię  
i nazwisko

Placówka  
oświatowa

1. Amelia  
Motoszko

Szkoła Podstawowa 
w Turośni Dolnej

2. Gabriel 
Kossakowski

Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa 

w Niewodnicy 
Kościelnej

3. Julia  
Ciepielewska

Zespół Szkół 
w Turośni Kościelnej

4. Kacper  
Dudziński

Szkoła Podstawowa 
w Tołczach

5. Martyna 
Kosakowska

Zespół Szkół 
w Turośni Kościelnej
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Sukces młodych przedsiębiorców z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

Po raz trzeci w finale
Zespół Szkół w Turośni Kościelnej znalazł 
się w gronie 50 szkół, które przystąpiły 
do projektu edukacji ekonomicznej,,Ferie 
z ekonomią’’, realizowanego przez Fun-
dację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej we współpracy z Wyższą Szkołą 
Handlową w Warszawie i Bankiem Cen-
tralnym. Celem ogólnopolskiego projektu 
jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej 
uczniów, rozwój umiejętności planowania 
i zarządzania finansami osobistymi oraz 
poznanie roli banku i funkcji pieniądza.

Pierwszy etap projektu realizowany był pod-
czas drugiego tygodnia ferii zimowych. Uczniowie 
kontynuowali swoją przygodę z ekonomią w II 
półroczu nauki. Druga część projektu polegała 
na przygotowaniu modelu biznesowego przed-
sięwzięcia w lokalnej społeczności. Nasi uczniowie 
przygotowali model biznesowy Starego Młynu, 
który znajduje się w centrum Turośni Kościelnej. 
Pokazali, jak można zagospodarować budynek, aby 

był atrakcyjnym miejscem spędzania 
wolnego czasu dla wszystkich miesz-
kańców gminy. Praca obejmowała 
prezentację multimedialną modelu 
biznesowego przedsięwzięcia oraz 
nagranie video. Nagranie powinno 
zachęcić potencjalnych inwestorów 
do zainwestowania w realizację 
przedsięwzięcia.

Komisja wyłoniła tylko pięć prac, 
które są przygotowane profesjonal-
nie, a zarazem możliwe do wykona-
nia. Młodzież odniosła sukces. ZS 
w Turośni Kościelnej uczestniczył 
w projekcie po raz piąty i jest to nasz 
trzeci finał. Nagrodą dla najlepszych 
jest dwudniowa wycieczka do War-
szawy. Autorów nagrodzonych prac czeka wizyta 
w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Pol-
skiego oraz udział w profesjonalnych warsztatach 
ekonomicznych.

Słowa podziękowania należą się również Urzę-
dowi Gminy Turośń Kościelna, który zgłasza naszą 
szkołę do projektu i współfinansuje zajęcia.

Tekst i zdjęcie: Alicja Jakimiec

Gminne Warsztaty Ekologiczne w Turośni Kościelnej

Ciekawi świata
Co płynie w wodach rzecznych i wodociągowych? Z cze-

go złożona jest gleba? Jaki skład mają produkty spożywcze? 
Odpowiedzi na te pytania zna już ponad stu uczniów, którzy 
5 czerwca 2019 r. uczestniczyli w Gminnych Warsztatach Eko-
logicznych zorganizowanych przez Zespół Szkół w Turośni 
Kościelnej, Szkołę Podstawową w Turośni Dolnej i Szkołę Pod-
stawową w Tołczach.

Warsztaty to rokroczna tradycja turosieńskiego gimnazjum. 
W poprzednich latach organizowane były w Topilcu. W tym roku 
to Turośń Kościelna stała się terenem badawczym młodych 
przyrodników. Zajęcia umożliwiły uczniom klas VI-VIII oraz III 
klas gimnazjum baczną obserwację i badanie otaczającej nas 
natury. Uczniowie podzieleni na grupy uczyli się rozpoznawać 
gatunki owadów, ptaków i roślin. Być może w niejednym uczest-
niku zrodziło się zainteresowanie naukami przyrodniczymi. 
Dodatkową atrakcją była gra terenowa, którą poprowadziła 37. 
Turosieńska Drużyna Harcerska „Feniks”. Znalazło się także coś 
dla miłośników fotografii. 20 uczniów rywalizowało w dwóch 
kategoriach: krajobrazy, okazy zwierząt i/lub roślin obserwowane 
podczas warsztatów ekologicznych oraz uczestnicy podczas zajęć 
warsztatowych. Jury doceniło zarówno technikę wykonania, 
pomysłowość jak i zmysł artystyczny uczestników konkursu.

Warsztaty zakończyły się miłym akcentem – ogniskiem 
z kiełbaskami, które 
po kilkugodzinnych 
wędrówkach smako-
wały wybornie.

Edyta Łukaszuk 
zdjęcie: Marek Łukaszuk

Praca w grupach zaowocowała, m.in. kreatywnymi odpowiedziami na 
pytanie: Jak pieniądz ułatwia nam życie?

Praktyczne ćwiczenia 
terenowe poprowadzili 
instruktorzy z Narwiań-
skiego Parku Narodo-
wego, nauczyciele i har-
cerze.



Championat młodzieżowy ogierków i klaczek zimnokrwistych w Niewodnicy Kościelnej

Dzień Konia na Podlasiu – XVI edycja
Temperamentne, mądre, urodziwe, silne 
i pracowite. Mowa oczywiście o klacz-
kach i ogierkach, które mogliśmy po-
dziwiać 16 czerwca w trakcie XVI edycji 
„Dnia Konia na Podlasiu”. Do Niewodnicy 
Kościelnej, już po raz trzeci, zjechali się 
hodowcy i miłośnicy koni. Wydarzenie 
rozpoczęła uroczysta Msza Święta w ko-
ściele pw. św. Antoniego Padewskiego, 
której przewodniczył ksiądz proboszcz 
Andrzej Sadowski.

Po liturgii nadszedł czas na główny punkt 
programu – championat młodzieżowy organi-
zowany przez Gminę Turośń Kościelna, Gminny 
Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej, Starostwo 
Powiatowe w Białymstoku i Wojewódzki Związek 
Hodowców Koni w Białymstoku. Na widowni 
zgromadzili się licznie sympatycy koniarstwa. 
Grzegorz Jakuć – wójt gminy, przywitał przyby-
łych gości, wśród których znalazły się persony, 
które objęły honorowym patronatem tegoroczną 
edycję „Dnia Konia na Podlasiu”: Bohdan Pasz-
kowski – Marszałek Województwa Podlaskiego, 
Jan Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego 
oraz Witold Karczewski – prezes Izby Handlowo-
-Przemysłowej w Białymstoku.

Prezentowane ogierki i klaczki, zarówno 
w stepie pełnym gracji, jak i porywczym kłusie, 
robiły niemałe wrażenie. Na pierwszy rzut oka 
widać, jak wiele pracy wystawcy wkładają w na-
leżytą pielęgnację i utrzymanie odpowiedniej 
kondycji konia. Niełatwo jest zapewne przygo-
tować „podopiecznego” do perfekcyjnej pre-
zentacji w ręku i współpracy z prezenterem. 
Oceny pokroju, ruchu i jakości koni dokonywała 
profesjonalna komisja. I tak – championi i wice-
championi zostali wybrani.

Na zainteresowanych oprócz championatu 
czekały atrakcje towarzyszące. W okres lat 20. 
przeniósł nas pokaz „Szable do boju!” w wyko-
naniu 10. Pułku Ułanów Litewskich. Scena arty-
styczna należała do młodych artystów. Młodzież 
i dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Niewodnicy Kościelnej, w repertuarze Anny 
Jantar, doskonale wpisały się w panującą aurę. 
Tyle słońca… Na brak słońca nie mogliśmy narze-
kać. Oprócz utalentowanych młodych wokalistów 
mieliśmy okazję obejrzeć pokaz taneczny. Mali 
uzdolnieni tancerze z Przedszkola „Puchatek” 
w Niewodnicy Kościelnej mają niemałe poczucie 
rytmu. Rytm serca i poziom cukru we krwi chętni 
mogli zbadać w namiocie Starostwa Powiatowe-
go, gdzie czekał personel Szpitala Powiatowe-
go w Łapach. Zainteresowani mieli możliwość 
zakupu wyrobów rymarskich, świeżych wędlin 
oraz smacznych miodów.

Zwieńczeniem wydarzenia był koncert An-
toniego Mojkowskiego z zespołem. Zabrzmiały 
dźwięki rockowe, popu z domieszką samby, 
a nawet te discopolowe. Wokalista zaprezen-
tował autorski repertuar oraz covery polskich 
przebojów.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Danilczuk

Andrzej Ślepowroński (z pucharem) – nagrodzony wystawca tuż po otrzymaniu nagrody wójta gminy. Na zdjęciu 
z Grzegorzem Jakuciem oraz gośćmi: Janem Perkowskim – Starostą Powiatu Białostockiego i Markiem Malinowskim 
– Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego.

Na XVI edycji Dnia Konia na Podlasiu mogliśmy podziwiać piękne ogierki i klaczki.

Wydarzenie współorganizował Wojewódzki Związek Hodowców Koni. Na zdjęciu prowadzący czempionat Marek 
Niewiński, dyrektor WZHK.


