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Relacje z trzech ostatnich sesji Rady Gminy Turośń Kościelna 

Nadzwyczajne  
sesje Rady
Wszystkie trzy sesje Rady Gminy odby-
wające się w minionych miesiącach, miały 
charakter wyjątkowy. Pierwszą zdomino-
wała dyskusja o zasadności dofinansowa-
nia zakupu samochodu strażackiego dla 
jednej z jednostek OSP na terenie gminy. 
Sierpniowa w sposób nadzwyczajny zosta-
ła zwołana. Na ostatniej doszło do zmiany 
prezydium.

Sesja 29 lipca 2019 r.
Zanim w toku posiedzenia VII sesji Rady Gminy 

zostało przyjętych 13 uchwał, radni zajęli się za-
twierdzeniem porządku obrad. Największą dyskusję 
i kontrowersje wzbudził wniosek radnego Jerzego 
Bączka w sprawie usunięcia z porządku obrad pro-
jektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie Gminy. 
Wprowadzenie zmian w budżecie było szczególnie 
istotne ze względu na konieczność zapewnienia 
środków na zakup samochodu gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach, w po-
nad 60%, dotowany ze środków zewnętrznych. 
Wniosek poddano głosowaniu, ośmiu radnych 
opowiedziało się za utrzymaniem tego punk-
tu, sześciu było przeciw (na sesji obecnych było 

14 radnych). Ze względu na fakt, iż Wójt Gminy 
uczestniczył w spotkaniu w Podlaskim Urzędzie 
Wojewódzkim, w sprawie nowego naboru wnio-
sków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 
punkty posiedzenia wymagające jego udziału radni 
przesunęli na drugą część sesji.

Następnie członkowie Rady Gminy przyjęli 
następujące uchwały:

 ] Nr VII/54/2019 w sprawie wyrażenia zgody 
na ustanowienie odpłatnej służebności prze-
syłu na nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Turośń Kościelna.

 ] Nr VII/55/2019 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dota-
cji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej 
szkołom niepublicznym, przedszkolom nie-
publicznym prowadzonym na terenie Gminy 
Turośń Kościelna przez inne podmioty niż 
jednostki samorządu terytorialnego.

 ] Nr VII/56/2019 zmieniającą uchwałę w spra-
wie uchwalenia statutów jednostek pomoc-
niczych.

 ] Nr VII/57/2019 zmieniającą uchwałę w spra-
wie uchwalenia Statutu Sołectwa Piećki.

Prezydium rady: Sławomir Kowalewicz – przewodniczący, Leszek Kondzior – I wiceprzewodniczący, Jarosław Czech – 
II wiceprzewodniczący, wybrane przez Radę Gminy w listopadzie ubiegłego roku.

Na okładce: Ogniwa fotowoltaiczne  na budynku Urzędu 
Gminy. Inwestycja wspófinansowana ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podla-
skiego na lata 2014-2020. 

Fot. Archiwum Urzędu Gminy
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 ] Nr VII/58/2019 zmieniającą uchwałę w spra-
wie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowskie 
Skórki.

 ] Nr VII/59/2019 w sprawie zasięgnięcia od 
Komendanta Wojewódzkiego Policji informa-
cji o kandydatach na ławników.

 ] Nr VII/60/2019 w sprawie powołania Zespo-
łu ds. zaopiniowania kandydatów na ławni-
ków do sądów powszechnych.

 ] Nr VII/61/2019 w sprawie obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej.

 ] Nr VII/62/2019 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna.

 ] Nr VII/63/2019 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej we wsi Pomigacze.

 ] Nr VII/64/2019 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej we wsi Tołcze.

 ] Nr VII/65/2019 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej we wsi Niecki.
Po przerwie, w dalszej części posiedzenia 

uczestniczył Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń 
Kościelna oraz zaproszeni goście: Jan Perkowski 
– Starosta Powiatu Białostockiego, Roman Czepe 
– wicestarosta, Marek Jędrzejewski – dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku i Sła-
womir Babiński – kierownik Oddziału Drogowo-
-Mostowego PZD w Surażu. Po wystąpieniu sta-
rosty, radni zadawali gościom pytania dotyczące 
funkcjonowania dróg powiatowych na terenie 
gminy i problemów z tym związanych. W polu 
zainteresowania zebranych znalazły się zarówno 
sprawy nowych inwestycji, jak i bieżącego utrzy-
mania infrastruktury drogowej.

Gorąca dyskusja wśród radnych wywiązała 
się po przedstawieniu przez Ryszardę Wojszel, 
skarbnik Gminy, propozycji zmian w bieżącym 
budżecie Gminy. Najwięcej uwag dotyczyło środ-

ków na zakup samochodu strażackiego dla OSP 
w Chodorach. Zgodnie z informacją przekazaną 
przez wójta, całkowity koszt wozu wynosi 856 
tys. zł, z czego ok. 560 tys. zostanie pokrytych 
z dotacji. W toku dyskusji radni Marek Kondzior, 
Jadwiga Drozdowska i Beata Dryl poddali pod 
wątpliwość zasadność zakupu samochodu dla 
jednostki w Chodorach. Na prośbę wójta, uczestni-
czący w sesji Paweł Kondracki, prezes OSP w gminie 
Turośń Kościelna i radny powiatowy, przedstawił 
sprawy przedłużającej się procedury przetargowej 
i parametrów technicznych planowanego do zaku-
pu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
Radna Bernarda Leszczyńska poprosiła o przy-
chylność koleżanek i kolegów radnych dla zmian 
w budżecie i przez to umożliwienie zakupu wozu 
strażackiego do Chodór. Swoje poparcie dla sprawy 
zakupu wyraziła radna Elżbieta Sasinowska. Zmia-
nom w budżecie pozostało przeciwnych sześcioro 
radnych: Jerzy Bączek, Wojciech Bogdanowicz, 
Jarosław Czech, Jadwiga Zofia Drozdowska, Beata 
Dryl i Marek Kondzior, jednak większością ośmiu 
głosów uchwała została przyjęta (Nr VII/66/2019).

Dłuższy czas radni poświęcili pytaniom na temat 
kontroli jaką Komisja Rewizyjna przeprowadziła 
w zakresie funkcjonowania i rozliczania gmin-
nego systemu gospodarki odpadami w okresie 
od 2014 r. do 30 kwietnia 2019 r. Jarosław Bart-
nowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, od-
powiadał na pytania koleżanek i kolegów radnych 
w zakresie metodologii przeprowadzonej kontroli, 
czasu poświęconego jej przeprowadzeniu i osią-
gniętych efektów. Wiele pytań dotyczyło zakupu 
przez Gminę ciągnika i kosiarki, które od 2015 r. 
służą pomocą w utrzymaniu czystości na terenie 
gminy oraz obsady etatowej stanowisk służących 
obsłudze gospodarki odpadami.

Na zakończenie sesji radni przyjęli protokół 
z poprzedniego spotkania i przystąpili do składania 
zapytań, wniosków i interpelacji.

Sesja nadzwyczajna 23 sierpnia 2019 r.
W dniu 14 sierpnia br. grupa ośmiorga radnych 

– Jerzy Bączek, Wojciech Bogdanowicz, Jarosław 
Czech, Jadwiga Zofia Drozdowska, Beata Dryl, 
Marek Kondzior, Elżbieta Sasinowska, Sławomir 
Dariusz Szajda – zgłosiła wniosek o przeprowadze-
nie nadzwyczajnej, VIII sesji Rady Gminy. W polu 
zainteresowania radnych znalazła się sprawa 
naboru wniosków na dofinansowanie budowy 
dróg gminnych i powiatowych z Funduszu Dróg 
Samorządowych na rok 2020. Termin aplikowania 
o dofinansowanie został wyznaczony na 28 sierpnia 
br., stąd na życzenie radnych wójt przedstawił do-
tychczasowe i planowane działania podejmowane 
w tym zakresie.

Latem 2019 r. dotychczasowa, brukowo-grunto-
wa droga w Czaczkach Wielkich została zastąpiona 
nową nawierzchnią asfaltową, natomiast jeszcze 
w czerwcu br. zostały złożone wnioski na budowę 
dróg gminnych w Borowskich Skórkach, Niewodni-
cy Kościelnej (ul. Piaskowa) i Turośni Kościelnej (ul. 
Strażacka), które zostały pozytywnie zaopiniowane 
i czekają na akceptację Ministerstwa Infrastruktury. 
Przystępując do przedstawienia dróg zgłoszonych 
do dofinansowania w następnym roku, wójt zapre-
zentował kryteria, którymi się kierowano przygoto-
wując wnioski (potrzeby mieszkańców, możliwości 
finansowe Gminy, własność pasa drogowego, 
przygotowana dokumentacja oraz wzgląd na to, 
że zwykle największe szanse na powodzenie w kon-
kursie mają drogi o nawierzchni gruntowej i krótkie 
odcinki dróg). Mając powyższe na uwadze Gmina 
przygotowała wnioski o dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych na 2020 r. dróg gminnych 
w Borowskich Żakach, Niewodnicy Kościelnej 
(ul. Polna), Stoczkach) i Trypuciach (przy PSZOK). 
Inicjatorzy nadzwyczajnej sesji zaproponowali 
natomiast wystąpienie o dofinansowanie siedmiu 
dróg gminnych, które nie posiadają przygotowanej 
dokumentacji. W głosowaniu stanowisko przyjęło 
ośmiu radnych, siedmiu wstrzymało się od głosu. 
Podobnie przebiegło głosowanie w sprawie dróg 
powiatowych. Radna Jadwiga Zofia Drozdowska, 
w imieniu grupy radnych, zaproponowała wystą-
pienie o środki z Funduszu Dróg Samorządowych 
na budowę czterech odcinków, które również nie 
mają stosownej dokumentacji. W wystąpieniu 
poprzedzającym głosowanie wójt przypomniał, 
że Powiat Białostocki finansuje przedsięwzięcia 
drogowe jedynie w 50%, drugą połowę musi pokryć 
Gmina, stąd konieczność dostosowania wniosków 
do możliwości finansowych Gminy. Celowe było 
jedynie przygotowanie wniosków na drogi, które 
posiadają gotową dokumentację, bo tylko takie 
inwestycje mogą zostać zrealizowane w 2020 r. 
Biorąc powyższe pod uwagę, Powiat Białostocki 
wnioskował o dofinansowane na terenie gminy 
Turośń Kościelna dróg w Bojarach i Dołkach (do-
kumentację posiada także droga w Zawadach, 
jednak ma ona nawierzchnię utwardzoną, a prio-
rytetem dla Gminy jest likwidacja powiatowych 
dróg gruntowych).

W dalszej części sesji, radny Sławomir Dariusz 
Szajda zaprezentował projekt uchwały intencyjnej 
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Tu-
rośń Kościelna na lata 2020-2021 środków finan-
sowych na wykonanie zadania inwestycyjnego 
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„Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami 
do poszczególnych posesji we wsi Niewodnica Ko-
rycka, w obrębie ulic: Olchowa, Piaskowa, Pogodna, 
Słoneczna”. Wójt zwrócił uwagę na niemożność 
realizacji inwestycji przez Gminę na gruntach 
prywatnych (przyłącza) i bezcelowość budowy 
kanalizacji deszczowej na drogach gruntowych. 
Po dyskusji projekt poddano głosowaniu i zo-
stał on przyjęty większością ośmiu głosów (Nr 
VIII/67/2019).

Posiedzenie VIII sesji Rady Gminy zakończyło 
się wystąpieniami zawierającymi wolne wnioski 
i informacje.

Sesja 30 września 2019 r.
Po otwarciu obrad przez Sławomira Kowale-

wicza, przewodniczącego Rady, program IX Sesji 
Rady Gminy został uzupełniony o nowe punkty 
porządku obrad. Radna Jadwiga Zofia Drozdowska, 
w imieniu ośmiu radnych, zaproponowała doda-
nie punktów: 3a – odwołanie przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących Rady, 3b – wybór komisji 
skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów nowe-
go prezydium Rady i 3c – wybory przewodniczą-
cego i wiceprzewodniczących Rady. W głosowaniu 
wniosek został zaakceptowany.

Po przedstawieniu przez wójta informacji 
o działaniach podejmowanych w okresie mię-
dzysesyjnym, głos zabrał, zaproszony na sesję, 
nadkomisarz Tomasz Organek. Komendant Ko-
misariatu Policji w Łapach przedstawił informację 
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w 2019 r. na terenie gminy Turośń Kościelna i od-
powiadał na pytania zebranych. Wśród problemów 
zgłoszonych policji przez wójta Gminy była sprawa 
ruchu pojazdów ciężarowych na drogach objętych 
zakazem, które powodują uszkodzenia nawierzchni 
i stanowią poważne zagrożenie.

W kolejnym punkcie obrad radni zajęli się zmia-
ną prezydium Rady. W ubiegłorocznych wyborach, 
mieszkańcy gminy Turośń Kościelna dwanaście 
mandatów powierzyli osobom startującym z listy 
Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorz Jakuć 
(Jarosław Bartnowski, Jarosław Czech, Jadwiga 
Zofia Drozdowska, Beata Dryl, Tomasz Kamiński, 
Leszek Kondzior, Marek Kondzior, Wojciech An-
drzej Kondzior, Sławomir Kowalewicz, Bernarda 
Leszczyńska, Marek Paczkowski, Elżbieta Sasi-
nowska). Jedynie trzech radnych – Jerzy Bączek, 
Wojciech Bogdanowicz i Sławomir Dariusz Szajda 
– zostało wybranych spoza listy zgłoszonej przez 

wójta. Po wyborach, w listopadzie ubiegłego roku, 
radni wybrali prezydium w składzie Sławomir 
Kowalewicz – przewodniczący, Leszek Kondzior 
– I wiceprzewodniczący, Jarosław Czech – II wi-
ceprzewodniczący. Na wrześniowej sesji radna 
Jadwiga Zofia Drozdowska wniosła o odwołanie 
Sławomira Kowalewicza z funkcji przewodniczące-
go Rady, a następnie o powołanie na to stanowisko 
Jarosława Czecha, dotychczasowego II wiceprze-
wodniczącego. Jako kandydatów na stanowiska 
wiceprzewodniczącego radna zgłosiła Elżbietę 
Sasinowską i Marka Kondziora. W wyniku tajnego 
głosowania w dniu 30 września br., większością 8 
na 15 głosów, powołane zostało nowe prezydium 
Rady Gminy Turośń Kościelna w składzie: Jarosław 
Czech – przewodniczący, Elżbieta Sasinowska – I wi-
ceprzewodnicząca i Marek Kondzior – II wiceprze-
wodniczący. Po zakończeniu procedury wyborczej 
i podjęciu stosownych uchwał (Nr IX/68/2019, 
Nr IX/69/2019, Nr IX/70/2019, Nr IX/71/2019, Nr 
IX/72/2019) sesję kontynuowano zgodnie z po-
rządkiem przyjętym na wstępie.

Radni zapoznali się z opiniami na temat kandy-
datów na ławników przygotowanymi przez zespół 
powołany na lipcowej sesji Rady Gminy i wysłuchali 
prezentacji kandydatów. W tajnym głosowaniu 
na ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku 
do orzekania w sprawach cywilnych zostali wybrani 
Ewa Danuta Bohojło i Bogdan Zbigniew Piasecki. 
Ławnikami do orzekania w sprawach karnych wy-
brano Annę Kupiszek i Mieczysława Romańczuka 
(Uchwała Nr IX/73/2019).

Mieszkańcy gminy, sołtysi i radni zebrani na sesji 
zapoznali się z informacją wójta o realizacji budżetu 
za pierwsze półrocze 2019 r. oraz po wysłucha-
niu Ryszardy Wojszel, skarbnik Gminy, rozpatrzyli 
projekt zmian w bieżącym budżecie (Uchwała Nr 
IX/74/2019).

W dalszej części obrad radni przyjęli następu-
jące uchwały:

 ] Nr IX/75/2019 – w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności Gimnazjum im. ks. 
Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej.

 ] Nr IX/76/2019 – zmieniająca uchwałę 
w sprawie wprowadzenia regulaminu okre-
ślającego wysokość oraz szczegółowe wa-
runki przyznawania nauczycielom dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz niektórych innych składników wy-
nagrodzenia w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Turośń Kościelna.

 ] Nr IX/77/2019 – w sprawie przyjęcia Raportu 
z realizacji Gminnego Programu Ochrony 
Środowiska za okres 2017-2018.

 ] Nr IX/78/2019 – w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej we wsi Turośń Kościelna. 
(Ulica Rumiankowa droga wewnętrzna poło-
żona na działkach nr 327/5, 328/4 i 328/8.)

 ] IX sesję Rady Gminy zakończyło przyjęcie 
protokołów z poprzedniej sesji oraz interpe-
lacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.

Tekst: Waldemar F. Wilczewski 
Zdjęcie: źródło internetowe

Relacja z obrad Rady Gminy zawiera jedynie 
najważniejsze wątki, teksty podjętych uchwał są do-
stępne w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym 
za pośrednictwem strony internetowej Gminy (www.
turosn.pl). Także za pośrednictwem strony, na żywo, 
można oglądać relacje wideo z posiedzeń Rady 
Gminy.

Jarosław Czech – przewodniczący, Elżbieta Sasinowska – I wiceprzewodniczący i Marek Kondzior – II wiceprzewodni-
czący. Prezydium Rady powołane 30 września br.

Termomodernizacja 
świetlic

Czeki na realizację projektów termomoder-
nizacyjnych na terenie gminy Turośń Kościelna, 
we wtorek 15 października odebrał Grzegorz Jakuć, 
wójt Gminy Turośń Kościelna.

W naszej gminie zmodernizowane zostaną 
świetlice w Borowskich Ciborach, Borowskich 
Michałach, Chodorach i Iwanówce. Kwota dofi-
nansowania przyznana Gminie Turośń Kościelna 
wynosi 895.530,90 zł. Łącznie Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego na termomodernizację 
przeznaczył ponad 106 mln zł. Przejdzie ją ponad 
sto budynków z naszego regionu. Będą to zarówno 
obiekty użyteczności publicznej, jak i komunalne 
budynki mieszkalne.

Waldemar F. Wilczewski
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Finanse gminy  
w pierwszym półroczu 2019 r.
Wójt Gminy działając na podstawie ustawy 
o finansach publicznych  w terminie do 31 
sierpnia przedłożył Radzie Gminy i Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 
informację o przebiegu wykonana budżetu 
za pierwsze półrocze 2019 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachun-
kowej Uchwałą Nr II-00320-50/19 wyraził pozy-

tywną opinię o przebiegu wykonania budżetu za I 
półrocze. Na sesji 30 września Rada Gminy Turośń 
Kościelna jednogłośnie zagłosowała za przyjęciem 
informacji z wykonania budżetu za pierwsze półro-
cze 2019 r. Gmina spełniła wymagania określone 
przepisami ustawy o finansach publicznych 
określające poziom spłaty zadłużenia, jak też 
nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami 

bieżącymi w kwocie 2.431.583,11 zł. Dochody 
bieżące zostały zrealizowane na poziomie 55,39% 
planu, natomiast wydatki na poziomie 46,22% 
planu. Dochody majątkowe to 72,21% planu a 
wydatki inwestycyjne to 39,81% planu.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie z 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

Oprac. Ryszarda Wojszel

Lp. Treść Plan Wykonanie % wykonania

1 DOCHODY 
w tym: 30.873.556,00 17.101.156,89 55,39

1a

dochody bieżące, z tego: 27.173.461,00 14.429.302,17 53,10

- dochody z subwencji ogólnej 1.119.376,00 559.686,00 50,00

- dochody z subwencji oświatowej 4.980.809,00 3.065.112,00 61,54

- dochody z dotacji i innych wpłat na oświatę 607.448,00 320.264,82 52,72

- dotacje celowe na pomoc społeczną 7.162.992,00 3.422.907,35 56,58

- dochody z tytułu podatków i opłat 9.956.644,00 5.436.080,03 54,60

- pozostałe dochody 989.122,00 839.457,11 84,87

1b Dochody majątkowe 3.700.095,00 2.671.854,72 72,21

2 WYDATKI  
w tym: 33.811.020,00 15.627.617,07 46,22

2a

wydatki bieżące, z tego: 24.692.699,00 11.997.719,06 48,47

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: 8.679.147,00 4.377.026,37 50,43

- pomoc społeczna 7.898.987,00 3.748.815,54 47,46

- dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury 560.900,00 278.000,00 49,56

- pozostałe wydatki bieżące 6.330.730,00 2.971.179,83 50,43

2b wydatki majątkowe 9.118.321,00 3.629.898,01  39,81

Fundusz sołecki 2020
Rok 2019 jest kolejnym rokiem, w którym nasi 

mieszkańcy do 30 września mogli podejmować 
uchwały w sprawie przyjęcia wniosków o realiza-
cję przedsięwzięć na obszarze danego sołectwa 
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.

Na realizację przedsięwzięć w ramach fundu-
szu na rok 2020 przyznano ogółem 540.367,51 zł, 
tj. o prawie 54 tys. zł więcej w stosunku do roku 
ubiegłego. Wysokość środków przypadająca 
na poszczególne sołectwo oblicza się według 
wzoru określonego w ustawie z 21 lutego 2014 r. 
o funduszu sołeckim i uzależniona jest od liczby 
mieszkańców danego sołectwa według stanu 
na dzień 30 czerwca roku poprzedniego. Dla 
przykładu, w miejscowości o największej liczbie 
mieszkańców wynosi ponad 41,7 tys. zł, natomiast 

miejscowościom o niewielkiej liczbie mieszkańców 
przyznano fundusz w kwocie niespełna 9,1 tys. zł. 
Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 
podlegają zwrotowi z budżetu państwa i w na-
szej gminie maksymalna kwota zwrotu wyniesie 
ok. 12,676%.

Na zebraniach wiejskich mieszkańcy sześciu 
sołectw zadecydowali o przeznaczeniu środków 
funduszu na poprawę stanu gruntowych dróg 
gminnych, siedem sołectw złożyło wniosek o roz-
budowę oświetlenia drogowego, pozostałe so-
łectwa postanowiły przeznaczyć fundusz sołecki 
na zagospodarowanie i wyposażenie terenów 
przeznaczonych na rekreację i wypoczynek, bu-
dowę placów zabaw dla dzieci, doposażenie świe-
tlic wiejskich lub docieplenie budynku świetlicy 

wiejskiej oraz budowę chodnika w ciągu drogi 
gminnej. Wnioskowane przez poszczególne so-
łectwa inicjatywy będą realizowane w roku 2020 
w ramach zadań własnych gminy.

Należy przypomnieć, że podjęta w lutym ubie-
głego roku przez Radę Gminy Turośń Kościelna 
uchwała o wyodrębnieniu w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki, zgodnie 
z ustawą z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 
ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych 
następujących po roku, w którym została podjęta 
uchwała, chyba że Rada Gminy w następnych 
latach do 31 marca podejmie kolejną uchwałę 
o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie fun-
duszu.

Izabela Kasprzyńska
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Zachęcamy do aktywnego udziału w tworzeniu wspólnej przestrzeni

Plan zagospodarowania 
przestrzennego
Wygląd naszej gminy uwarunkowany jest 
w dużym stopniu zapisami zawartymi 
w miejscowych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego. Dobrze sporządzone 
plany utrzymują ład otwartych przestrze-
ni, prowadzą do rozwoju przestrzennego 
gminy, a tym samym wpływają na standard 
życia mieszkańców.

Co zmieniamy i jaki jest zasięg zmian?
W najbliższym czasie zmianie podlegał będzie 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go części wsi Turośń Kościelna, uchwalony przez 
Radę Gminy Turośń Kościelna w dniu 30 grudnia 
2009 r. Zmiana planu obejmuje przekształcenie 
obszaru oznaczonego jako teren upraw rolnych 
(R) – bez prawa zabudowy, na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).

Gdzie uchwalamy miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego i czy jest 

potrzebny?
Natomiast w dniu 21 grudnia 2017 r. zostały 

podjęte przez Radę Gminy uchwały intencyjne 
dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmują-
cego część wsi Niewodnica Kościelna i Niewodnica 
Korycka (w rejonie ulic Dąbrowskiego, Topole, Trakt 
Napoleoński, Kościuszki).

Obszar gminy wskazany do objęcia miejscowym 
planem jest miejscem o wysokich walorach krajo-
brazowych oraz znacznej powierzchni terenów nie-
zainwestowanych, użytkowanych jako tereny rolne, 

zlokalizowanych pośród kompleksów leśnych, 
które w dużej części zostały wycięte (jako skutek 
postępującej zabudowy). Potrzeba sporządzenia 
planu wynika przede wszystkim z konieczności 
uporządkowania zasad kształtowania zabudowy 
(głównie mieszkaniowej jednorodzinnej) z ty-
powym określeniem zasad zagospodarowania 
obszarów podmiejskich oraz objęciem ochroną 
terenów leśnych – w ramach ich przeznaczenia 
zgodnie z kierunkami określonym w dokumencie 
studium.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego jest opracowywany dla fragmentu 
gminy. Jest aktem prawa miejscowego uchwa-
lanym przez Radę Gminy. Dokument składa się 
z części tekstowej (uchwały) oraz graficznej (za-
łącznik do uchwały) stanowiącej mapy terenu. 
W MPZP znajdziemy kluczowe dla inwestycji in-
formacje:

 ] jakie jest przeznaczenie terenu, czy możliwa 
jest zabudowa mieszkaniowa, usługi czy dzia-
łalność przemysłowa,

 ] jaką wielkość musi mieć działka, żeby można 
na niej postawić dom jednorodzinny i jak 
duży dom wolno zbudować,

 ] jaką wysokość i szerokość może mieć budy-
nek, jaką musi mieć geometrię dachu.

Kto odpowiada za sporządzenia 
miejscowego planu?

Plan zagospodarowania sporządza Wójt 
Gminy Turośń Kościelna przy udziale firmy ze-
wnętrznej posiadającej specjalistów z zakre-
su planowania przestrzennego. Procedura 

planistyczna prowadzona jest przez pracowników 
Referatu Budownictwa i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej 
a przygotowany plan podlega przyjęciu przez 
Radę Gminy Turośń Kościelna.

Jak długo to trwa?
Opracowanie MPZP jest procedurą złożoną 

i długotrwałą. Polega m. in. na zbieraniu wnio-
sków od osób i podmiotów zainteresowanych 
danym obszarem gminy, którego dotyczy plan 
i przygotowanie jego projektu. Niezbędne jest 
także opiniowanie i uzgodnienie przez instytucje 
i organy państwowe, a także dotrzymanie okre-
ślonych ustawowo terminów. Niekiedy konieczne 
jest powtórzenie niektórych etapów procedury. 
Uchwalenie bądź zmiana MPZP może trwać od ok. 9 
miesięcy, nawet do kilku lat.

Jak długo będzie obowiązywał plan i czy 
można do zmienić?

Plany miejscowe w założeniu mają obowią-
zywać przez wiele lat. Jednak dynamicznie zmie-
niające się potrzeby ludzi, rozwój technologii 
itp. powodują, że prognozuje się, iż mogą one 
obowiązywać w niezmienionej formie nie dłużej 
niż.25 lat. Kiedy zachodzi potrzeba zmiany planu 
w całości lub jakieś jego części, Rada Gminy Turośni 
Kościelnej, może podjąć uchwałę o przystąpieniu 
do zmiany lub uchwalenia planu miejscowego, 
co skutkuje rozpoczęciem pracy nad planem.

Gdzie mogę uzyskać informacje o planach 
miejscowych?

Dostęp do miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego możliwy jest poprzez stronę 
internetową Gminy Turośń Kościelna: www.turo-
snkoscielna.pl, w zakładce Budownictwo i Zago-
spodarowanie Przestrzenne> Zagospodarowanie 
Przestrzenne> Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. W przypadku pytań mogą Państwo 
kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy 
Turośń Kościelna Referatu Budownictwa i Zago-
spodarowania Przestrzennego, w godzinach pracy 
urzędu (poniedziałek 8.30-16.30, wtorek-piątek 
7.30-15.30) lub telefonicznie: 85 715 80 13.

Opracował: Kamil Dobrzyński

ZAPRASZAM mieszkań-
ców naszej Gminy oraz 
wszystkich zaintere-
sowanych do udziału 
w przygotowaniu planu 
miejscowego. Wszelkie 
uwagi i wnioski są dla 
nas bardzo cenne i pomogą nam w zaprojekto-
waniu konkretnych rozwiązań. Plany miejscowe 
powinny być tworzone dla mieszkańców i przy 
ich aktywnym udziale, aby zapisy warunku-
jące przestrzeń życia najlepiej spełniały ich 
oczekiwania.

Grzegorz Jakuć,  
wójt Gminy Turośń Kościelna
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Nie kupuj, adoptuj!
„Adoptując jednego psa, nie zmienisz ca-
łego świata... Ale cały świat zmieni się dla 
tego jednego psa!”

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej informuje, 
że bezdomne psy z terenu Gminy Turośń Kościelna 
trafiają do Schroniska dla bezdomnych zwierząt 
Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dwo-
rakowska, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, tel. 506 
713 343, e-mail: schronisko-radysy@wp.pl link: 
https://www.facebook.com/psyzradys/

Apelujemy i zachęcamy naszych mieszkańców 
do adopcji bezdomnych zwierząt.

Jeśli nie jest Ci obojętny los porzuconych zwie-
rząt i właśnie zastanawiasz się nad nowym domow-
nikiem proponujemy adopcję psa! Możesz wybrać 
psa dowolnej maści, wieku i rasy zapewniając mu 

dom i przyczynić się tym samym do oszczędności 
w swoim portfelu.

Pamiętaj, jeśli chcesz adoptować pieska dokład-
nie przemyśl tą decyzję. Nie decyduj pod wpływem 
chwili. Adoptuj świadomie i odpowiedzialnie.

W celu uzyskania bliższych informacji bądź 
podjęcia decyzji o adopcji psa prosimy o kontakt 
ze schroniskiem.

Izabela Kasprzyńska

sprawna i ³atwa 

komunikacja z Urzêdem Gminy

APLIKACJA LUPE UMO¯LIWIA:

sprawn¹ i ³atw¹ komunikacjê z Urzêdem Gminy,

dodawanie zg³oszeñ (problemów, propozycji i pytañ) 

oraz œledzenie statusu ich wykonania,

bie¿¹cy dostêp do kalendarza wydarzeñ i najnowszych komunikatów,

wgl¹d w harmonogram i przypomnienie o zbli¿aj¹cych siê terminach 

odbioru odpadów komunalnych,

zaanga¿owanie mieszkañców w dbanie o swoje miejsce zamieszkania.

WSPÓ£PRACA I KOMUNIKACJA Z MIESZKAÑCAMI

www.lupe.turosnkoscielna.pl

Bezp³atna aplikacja do pobrania na telefony z systemem Android lub Apple

w sklepie GooglePlay/Apple.

Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Ko-
ścielnej włączyła się w ogólnopolską kampanię 
„Mała książka – wielki człowiek”. Zapraszamy dzieci 
w wieku 3-6 lat, uczęszczające do przedszkoli 
na terenie naszej gminy, do odwiedzenia biblio-
teki i odebrania prezentu – Wyprawki Czytelniczej 
na dobry czytelniczy start. Akcja ma zachęcić 
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego 
czytania z dzieckiem. Do zobaczenia!

Dofinansowanie z programów senioralnych

Z nowym 
wyposażeniem

Świetlica wiejska w Turośni Kościelnej tętni 
życiem. Dzięki modernizacji obiektu, którą gmina 
zakończyła w ubiegłym roku nie brakuje miejsca 
na spotkania w ramach zebrań wiejskich, konferen-
cji i organizację zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury.

Z początkiem 2019 r. gmina otrzymała dotację 
na zrealizowanie projektu pn. „Utworzenie Klubu 
Senior+ w Turośni Kościelnej”. Dotacja umożliwi-
ła, m.in. wyposażenie pokoju, przeznaczonego 
do zajęć i spotkań nieformalnej grupy Klub Seniora 
w meble i komputery, a także zakup sprzętu spor-
towego. Projekt opiewał na kwotę 31 tys. zł, z czego 
wartość dofinansowania wyniosła 24,8 tys. zł, 
a wkład własny 6,2 tys. zł. Zadanie realizowane 
było w ramach modułu I Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019.

W sierpniu br. Gmina Turośń Kościelna pozy-
skała dotację na zadanie „Aktywny senior – wy-
posażenie świetlicy wiejskiej w Turośni Kościel-
nej”. Dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu 
Województwa Podlaskiego w ramach „Programu 
odnowy wsi województwa podlaskiego” kuchnia 
świetlicy została wyposażona w meble i sprzęt AGD, 
sala widowiskowa wzbogaciła się o nowoczesny 
projektor i profesjonalne oświetlenie sceniczne. 
Wartość projektu wynosiła ponad 29 tys. zł, w tym: 
nieco powyżej 15 tys. zł – wkład własny i ponad 
14 tys. zł dotowanej kwoty.

Agnieszka Danilczuk 
zdjęcie: Bożena Bieryło

Kuchnia świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej.
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Wspomnienia przybyły z nami – spotkanie parafian

Zakończenie lata 
w Topilcu

4 października 2019r. w Stodole miało miejsce kolejne spotkanie w ramach 
projektu „Wspomnienia przybyły z nami”. Udział w nim wzięli nasi parafianie, 
Grzegorz Jakuć, wójt Gminy Turośń Kościelna oraz Bożena Bieryło, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury.

O część artystyczną zadbał zespół „ZaTopieni W Historii” oraz gwiazda 
wieczoru – Jorrgus. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. 
Przy ognisku wszyscy zgromadzeni spędzali czas na rozmowach i wspólnym 
śpiewaniu do późnych godzin nocnych. Dziękujemy wszystkim za przybycie 
i zapraszamy na nasze następne spotkania.

Tekst: Elżbieta Czech 
Zdjęcie: archiwum GOK-u

Oficjalne przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego

OSP Chodory z nowym wozem
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cho-

dorach wzbogacili się o nowy średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki Sto-
larczyk/Renault. Nowoczesny pojazd kosztował 
849.930 zł i zastąpi starego i wyeksploatowanego 
Stara 244.

11 października 2019 r. przed jednostką OSP 
w Chodorach odbyło się uroczyste przekazanie 
nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. W uroczy-
stości wziął udział Jarosław Zieliński, wiceminister 
spraw wewnętrznych i administracji. Samochód 
dla OSP w Chodorach jest jednym z 31 samocho-

dów pożarniczych, które w bieżącym roku trafiają 
do podlaskich jednostek OSP.

Do tej pory druhowie jeździli ponad 30-letnim 
pojazdem. Dzięki nowemu szybciej będą mogli 
reagować na zdarzenia. Ponadto wóz pomieści dwa 
razy więcej wody niż poprzedni. Najistotniejsze ele-
menty samochodu to: zbiornik wodny o pojemności 
4,5 tys. l, zbiornik na środek pianotwórczy 450 l, 
autopompa o wydajności 2,5 tys. l/min, linia szyb-
kiego natarcia o długości 60 m, wysuwany maszt 
oświetleniowy z funkcją automatycznego składania.

Środki na zakup wozu pochodzą z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska (360 tys. zł), 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
(100 tys. zł), Powiatu Białostockiego (30 tys. zł) 
i Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego (35 tys. zł). 
Resztę środków zapewnił budżet Gminy Turośń 
Kościelna.

Paweł Kondracki 
zdjęcie: Agnieszka Danilczuk

XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 
Powiatu Białostockiego

Drudzy w powiecie
W niedzielę, 22. wrze-

śnia 2019 r. w Tykocinie 
odbyły się XI Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożar-
nicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych Powiatu Biało-
stockiego. W dwóch kon-
kurencjach: sztafecie pożar-
niczej 7x50 m i ćwiczeniach 
bojowych rywalizowało 14 
drużyn (dziesięć męskich 
i cztery kobiece). Naszą 
gminę reprezentowały 
dwie drużyny męskie z OSP 
Chodory i z OSP Turośń Ko-
ścielna. Było widowiskowo 
i emocjonująco.

Klasyfikacja generalna 
zawodów wyglądała na-
stępująco. Drużyny mę-
skie: I miejsce OSP Złotoria, 
II – OSP Chodory, III – OSP 
Jeżewo Stare, IV – OSP Tyko-
cin, V – OSP Suraż, VI – OSP 
Łapy – Dębowina, VII – OSP 
Letniki, VIII – OSP Turośń Kościelna, IX – OSP Juchnowiec Dolny i X – OSP 
Pietkowo. Drużyny żeńskie: I miejsce OSP Pańki, II – OSP Piaski, III – OSP Suraż 
i IV – OSP Choroszcz.

Współorganizatorami zawodów byli: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 
Komenda Miejska PSP w Białymstoku, Burmistrz Tykocina oraz Zarząd Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Białymstoku. Zawody sportowo-pożarnicze 
są formą intensywnego szkolenia pożarniczego członków OSP, niezbędnego 
w przygotowaniu do działań ratowniczych. W szczególności chodzi o mobilizo-
wanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu i przygotowanie 
do startu w zawodach wyższego szczebla. Zawody poziomu powiatowego 
rozgrywane są co dwa lata.

Paweł Kondracki 
zdjęcie: powiatbialostocki.pl

Druhowie z OSP Chodory odbierają nagrody z rąk 
Burmistrza Tykocina.

Oficjalne przekazanie samochodu strażackiego. Na zdjęciu Grzegorz Jakuć – wójt gminy i druhowie OSP Chodory 
z Tadeuszem Drozdowskim, naczelnikiem OSP.

Na zakończenie koncertu zespół ‘ZaTopieni w Historii’ w imieniu zebranych złożył po-
dziękowania ojcu Jarosławowi za trud i pracę włożoną w odrestaurowanie świątyni 
i prowadzenie parafii.
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Rajd Husarski
18 sierpnia na terenie gminy Turośń Kościelna odbył się Rajd Husarski. Wzbudził 

on duże zainteresowanie mieszańców gminy, którzy licznie witali jego uczestników 
w Niewodnicy Kościelnej, Trypuciach, Barszczówce i Dobrowodzie.

Uczestnicy rajdu jechali nowym Husarskim Szlakiem Konnym, który został wyty-
czony w terenie z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego przy współudziale gmin 
Juchnowiec Kościelny i Turośń Kościelna. Projekt zrealizowała Fundacja Obowiązek 
Polski z Białegostoku. Szlak ma długość 25 km i prowadzi z Klubu Jeździeckiego 
Białystok w Ignatkach do Stajni Tradycja w Uhowie. Połączył on kilka ośrodków jeź-
dzieckich pod Białymstokiem i służyć będzie do uprawiania turystyki jeździeckiej, 
dosyć popularnej również w naszej gminie.

Na zakończenie rajdu odbył się piknik jeździecki w gospodarstwie agrotury-
stycznym Dobrowoda „Zdrój”. Tam też, na budynku Izby Edukacji przez Tradycję 
odsłonięta została pamiątkowa tablica żołnierza wyklętego oraz założyciela rodu 
Halickich w Dobrowodzie – Wacława Halickiego. Tablicę odsłaniali: dr Waldemar 
Franciszek Wilczewski, zastępca wójta gminy Turośń Kościelna oraz Jacek Halicki – 
wnuk Wacława Halickiego, który nosił pseudonim Jacek.

Tekst i zdjęcia: Sławomir Halicki

Dokończyli Przerwany Marsz...
Społeczność Szkoły Podstawowej w Turośni 
Dolnej włączyła się w ogólnopolską akcję 
pn. „Przerwany marsz…”

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 
Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej 
przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła 
z piękną inicjatywą symbolicznego dokończenia, 
przerwanego przez fakt wybuchu II wojny świa-
towej, marszu do szkoły ówczesnych uczniów 
– naszych sąsiadów, znajomych i bliskich – Pol-
skich Dzieci Wojny, które 1 września 1939 r. nie 
usłyszały szkolnego dzwonka i nie mogły usiąść 
w szkolnych ławach.

Na międzypokoleniowym spotkaniu nie zabra-
kło łez wzruszenia. Nasi goście, którzy pamiętają 
burzliwe czasy wojny, otrzymali upominki. Naj-
ważniejsze jednak, że mogli zasiąść w szkolnych 
ławach i powspominać dawne czasy. O latach 
wojny pięknie opowiadał pan Antoni Struk, który 
w chwili jej wybuchu miał osiem lat.

Dziękujemy i oddajemy szacunek całemu poko-
leniu Polskich Dzieci Wojny za ich życie, za za wy-
trwałość i poświęcenie dla Ojczyzny.

Halina Szekalska 
zdjęcie: Monika Leszczyńska

Do Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej, na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 przybyły Polskie Dzieci 
Wojny, honorowi goście, którzy w symboliczny sposób dokończyli przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.

Wiązanki kwiatów pod pomnikami złożył Grzegorz Jakuć, wójt gminy oraz 
delegacje z placówek oświatowych i kultury.

W rajdzie uczestniczyli członkowie grupy rekonstrukcyjnej Podlaskiej Chorągwi Husarskiej oraz 
jeźdźcy ze stadnin w Chrabołach, Ignatkach i Trypuciach.

Pamiętamy
Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne – obraz dni, które 

czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. jeno odmień czas kaleki, 
zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat 
gniewnych czarny pył. K. K. Baczyński

80. rocznica wybuchu II wojny światowej przywołała wspomnie-
nia kalekiego czasu, gniewnych lat i bitewnych obrazów, o których 
pisze w wierszu „Niebo złote Ci otworzę...” Krzysztof Kamil Baczyń-
ski. O tym, jak ważna jest pamięć o nieustraszonych żołnierzach 
oraz odwadze osób cywilnych, walczących w czasie hitlerowskich 
i radzieckich represji o naszą wolność mówił wójt gminy Turośń 
Kościelna, podczas składania wiązanek kwiatów pod pomnikami 
pamięci w m. Turośń Dolna, Tołcze, Juraszki i Borowskie Gziki. 
Grzegorz Jakuć, wójt gminy, Bożena Bieryło, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Leszek Kondzior, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
oraz dyrektorzy – Ewa Chrabołowska i Barbara Oniśko, nauczyciele 
i uczniowie publicznych placówek oświatowych, 13 września, oddali 
hołd ofiarom II wojny światowej.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Danilczuk

WYDARZENIA
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KULTURA

Lato w GOK-u
Na wesoło i na sportowo – tak spędzaliśmy 
czas na półkoloniach letnich. Od 5 do 16 
sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Turo-
śni Kościelnej nie brakowało śmiechu, radości 
i ciekawych pomysłów! Spotkania rozpoczęli-
śmy zajęciami sportowymi na Orliku.

Każdy uczestnik półkolonii wie, że gry zespoło-
we i zabawy integracyjne to obowiązkowy punkt 
programu, tak jak i regulamin, który wspólnie 
spisaliśmy i podpisaliśmy na pierwszych zajęciach. 
W czasie dwutygodniowych spotkań, dwukrotnie 
wzięliśmy udział w senasach filmowych – przypo-
mnieliśmy sobie m.in. historię Mufasy i Simby. Mie-
liśmy okazję odwiedzić białostocki Oddział Telewizji 
Polskiej i poznać od kuchni pracę dziennikarzy, 
operatorów oraz dźwiękowców. Zwiedziliśmy też 
studio nagraniowe, w którym realizowane są re-

gionalne programy religijne. Wielką frajdę sprawiła 
nam wycieczka do parku trampolin. Niemniej emo-
cji wyzwoliły w nas zajęcia w świetlicy wiejskiej, 
w trakcie których rywalizowaliśmy – chłopcy kontra 
dziewczyny w konkurencjach sprawnościowych. 
Ciekawym punktem programu półkolonii było 
spotkanie ze druhem Adrianem z OSP w Turośni 
Kościelnej, który oprowadził nas po miejscowej 
jednostce i przekazał podstawy pierwszej pomocy.

Finałowe zajęcia odbyły się we wsi Chodory. 
Podczas spotkania wysłuchaliśmy wciągającej 
opowieści o powstaniu dźwięku, pobawiliśmy 
się na „dmuchańcach” i miło spędziliśmy czas 
przy ognisku. Wszystkim życzymy, aby pomimo, 
panującej za oknem, jesiennej aury nie stracili 
pogody ducha.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Danilczuk

Mariola 
Pryzwan u nas

13 września 2019 r. gościliśmy w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej Mariolę Pryzwan – polonistkę 
z wykształcenia, bibliotekarkę z zawodu, z zami-
łowania biografistkę. Pani Mariola napisała wiele 
biografii sławnych osobistości m.in.: Anny Jantar, 
Anny German, Marii Dąbrowskiej, Marii Kownackiej, 
Haliny Poświatowskiej, Władysława Broniewskiego, 
Zbigniewa Cybulskiego, Marii Pawlikowskiej-Ja-
snorzewskiej.

Na spotkaniu w naszej bibliotece pisarka opo-
wiedziała seniorom o życiu i twórczości Anny Ger-
man. Emocje, które wyraziła autorka, przedstawiając 
życiorys piosenkarki udzieliły się także słuchaczom. 
Piękny głos Anny German sprawił, że w niejednym 
oku zakręciła się łza wzruszenia. Spotkanie odbyło 
się dzięki Książnicy Podlaskiej w Białymstoku w ra-
mach Dyskusyjnych Klubów Książki.

Alina Kowalczuk 
zdjęcie: Agnieszka Danilczuk

Oprócz zajęć ruchowych mieliśmy także okazję rozruszać szare komórki. Kto zgadnie, jak zaprogramować robota, aby 
dojechał do celu? O to należy pytać dzieci.

Nowele łączą pokolenia
Gmina Turośń Kościelna była jednym z ponad trzech tysięcy miejsc w Pol-

sce, w których mogliśmy posłuchać polskich nowel w ramach 8. odsłony 
Narodowego Czytania.

O tym, że muzyka łączy pokolenia już wiemy. Podczas akcji Narodowe 
Czytanie przekonaliśmy się, że taką moc ma także literatura. Na sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej we czwartek, 
5 września, gościły dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Na scenie sali wido-
wiskowej wystąpili seniorzy z Klubu Senior+, którzy z wielkim zaanga-

żowaniem pojęli się in-
terpretacji „Katarynki” 
Bolesława Prusa. Czy-
taniu towarz ysz yła 
krótka inscenizacja 
muzyczna i teatralna. 
Lektorzy profesjonal-
nie wcielili się w swoje 
role. Występ uzupełniły 
również elementy sce-
nografii, przygotowane 
przez seniorów. Na ko-
niec odbył się krótki 
quiz literacki z nagrodami, w którym udział wzięli uczniowie z Zespołu 
Szkół w Turośni Kościelnej. Z kolei, 7 września w Niewodnicy Kościelnej 
podczas międzypokoleniowego spotkania z cyklu „Muzyczne utwory 
na letnie wieczory” w Ogrodzie Leśnym Państwa Wenclików, oprócz 
wieczornego koncertu mieliśmy okazję wysłuchać nowel polskich w in-
terpretacji mieszkańców gminy, w ramach akcji Narodowe Czytanie. 
Gospodarze przygotowali utwór Marii Konopnickiej „Dym” z zaangażo-
waniem wcielając się w postacie głównych bohaterów – Matki i Marcysia.

Bożena Bieryło 
zdjęcia: Agnieszka Danilczuk

Sąsiedzkie spotkanie w Ogrodzie Leśnym M. i P. Wencli-
ków.

Mariola Pryzwan na spotkanie z czytelnikami przywio-
zła swoją najcenniejszą pamiątkę po Annie German – 
pukiel włosów piosenkarki (widoczny na zdjęciu).

Występ seniorów z Klubu Senior+.
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Nawet dzieci mogą programować
Programowanie, nazywane także kodowaniem, ma w dzisiejszym 
świecie ogromną liczbę zastosowań. Programy sterują naszymi 
komputerami domowymi, serwerami banków i portali interneto-
wych, tabletami, smartfonami, ale też pralkami czy windami.

Nauka programowania wymaga uważnej analizy i logicznego myślenia, 
jest podobna do gry w sudoku, czy gier planszowych. O tym, że w dzisiejszych 
czasach programowanie jest niezwykle cenną umiejętnością, wiedzą ucznio-
wie klasy I ze Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach, którzy 
w poprzednim roku szkolnym wzięli udział w projekcie „Programowanie od 
podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 
1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”. Projekt był realizowany 
dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 2014-2020.

Obecnie, klasa II bierze udział w projekcie „The sky is the limit” finan-
sowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020. W ramach projektu Małgorzata Modzelewska, wychowawca 
klasy prowadzi zajęcia informatyczne, których celem jest kontynuacja nauki 
programowania i kodowania. Dzieci wzorem ubiegłego roku korzystają 
z prostych programów komputerowych, np. Scratch, który jest intuicyjny, 
wizualny, a działanie na nim można porównać do układania puzzli. Jest to 
świetny program do nauki programowania gier, animacji i interaktywnych 
historyjek. Inspiracji do zajęć dostarcza internet, literatura jak również 
codzienne życie i liczne szkolenia.

Dzięki zajęciom, uczniowie rozwijają kompetencje społeczne i uczą się 
zasad dobrej współpracy. Kodowanie wymaga też cierpliwości i wytrwałości, 
bo znalezienie błędu czasem trwa chwilę. Kształtuje się przy tym umiejętność 
konsekwentnego dążenia do celu. Na tym etapie, dzieci potrafią opanować 
podstawy programowania – przychodzi im to z łatwością i sprawia mnóstwo 
radości. Im wcześniej dziecko zacznie naukę, tym lepiej. Zwolennicy twierdzą, 
że jest to nauka jeszcze jednego języka – języka przyszłości.

Tekst i zdjęcie: Małgorzata Modzelewska

Uważamy na siebie
Wrzesień to czas wzmożonej nauki, także nauki 

bezpiecznego zachowania oraz poruszania się 
po drogach. Nasze przedszkolaki z Przedszkola Nie-
publicznego,,Puchatek” z Niewodnicy Kościelnej 17 
września wybrały się na wycieczkę do Komisariatu 
Młodego Policjanta. W zeszłym roku z inicjatywy 
Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, przy 
ul. Bema 4 został utworzony pokój dydaktyczny 
przeznaczony na zajęcia z dziećmi.

Podczas zajęć Pani policjantka nauczyła nas 
wielu pożytecznych rzeczy dotyczących naszego 
bezpieczeństwa. Wiemy, jak prawidłowo przecho-
dzić przez przejście dla pieszych oraz co oznaczają 
światła na sygnalizatorze. Umiemy również zrobić 
pozycję „żółwia”, która może nas uchronić przed 
atakiem psa. Mogliśmy obejrzeć z bliska kajdanki, 
pałkę policyjną oraz tarczę, popularnie zwaną 
lizakiem. Mieliśmy też pogadankę o tym co zrobić, 
kiedy zaczepia nas ktoś obcy. Wiemy, że nie wolno 
przyjmować od nieznajomych słodyczy, ani się 
z nikim oddalać.

Tekst i zdjęcie:  
Agnieszka Postołowicz

Przedszkole z potencjałem
Projekt „Poznaję siebie, myślę i działam II” jest 

realizowany przez Gminę Turośń Kościelna oraz 
Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego i opiewa na kwotę 
390.054,00 zł.

Głównym jego celem jest wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci 3-6 letnich poprzez wzrost 
jakości edukacji przedszkolnej na terenie naszej 
gminy, rozszerzenie oferty o dodatkowe zaję-
cia wyrównujące szanse edukacyjne, stworzenie 
dziesięciu dodatkowych miejsc w przedszkolu 
a także podnoszenie umiejętności, kompetencji 
i kwalifikacji nauczycieli.

W ramach tego projektu w lipcu br. w Przed-
szkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej wy-
konano renowację łazienek, trzech sal do zajęć 
oraz pokoju logopedy. W łazienkach wymieniono 

posadzki, glazurę oraz instalacje sanitarne. Wsta-
wiony został również brodzik. Toalety po remoncie 
są nowoczesne a przede wszystkim dostosowane 
do potrzeb dzieci zgodnie z ich wiekiem rozwojo-
wym. W sali do zajęć korekcyjnych zostały zamon-
towane lustra oraz drabinki. Dzieci jak i rodzice 
są pod ogromnym wrażeniem naszego przedszkola, 
które prezentuje się nowocześnie i funkcjonalnie.

Pod koniec września br. ruszyły również zajęcia: 
muzyczne „Batimuzykowanie, na co dzień”, teatral-
ne „W tajemniczym świecie teatru”, terapeutyczne 
„Ruszamy się razem” oraz dodatkowe zajęcia lo-
gopedyczne. W ramach realizacji zajęć zostaną 
zakupione pomoce dydaktyczne, miedzy innymi 
kamera ze statywem, parawany, instrumenty mu-
zyczne i wiele innych. Dzięki temu zajęcia staną 
się bardziej atrakcyjne.

Tekst i zdjęcie: Dominika Jakim

Na koniec pani policjantka rozdała nam pamiątkowe 
zakładki i zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Bardzo miło wspo-
minamy wycieczkę.

Sale zostały wyposażone w nowe, spersonalizowane meble. Teraz wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne pięknie 
prezentują się na półkach. Pojawiły się także nowe dywany, bardzo ważny element każdej sali przedszkolnej.

W ramach zajęć uczniowie kodują obrazki na macie i na kartach pracy. Szyfrują rów-
nież wiadomości i rozwiązują graficzne zagadki, bawiąc się przy tym doskonale.

OŚWIATA
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Narodowe Œwiêto 
Niepodleg³oœci

PROGRAM:

17.00 - Prezentacja MONOGRAFII GMINY TUROŒÑ KOŒCIELNA

sala widowiskowa œwietlicy w Turoœni Koœcielnej

 
spotkanie autorskie z Piotrem Sobieszczakiem

wieczornica patriotyczna - wspólne œpiewanie pieœni patriotycznych

ORGANIZATORZY:

10 listopada

Wójt Gminy Turoœñ Koœcielna

Probosz Parafii pw. œw. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Koœcielnej

Proboszcz Parafii pw. œw. Miko³aja Cudotwórcy w Topilcu

Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Turoœni Koœcielnej

zapraszaj¹ mieszkañców gminy

do udzia³u w obchodach 

Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci

11 listopada 2019 r.

11 LISTOPADA

9.00 - Msza Œwiêta w intencji Ojczyzny w koœciele 

pw. œw. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Koœcielnej

10:15 - Uroczystoœæ patriotyczna w Niewodnicy Koœcielnej 
przy pomniku „Ku czci poleg³ych  w obronie Ojczyzny 1918-1920”
                                                                                         

9.00 - Liturgia prawos³awna w intencji Ojczyzny

w cerkwi pw. œw. Miko³aja Cudotwórcy w Topilcu

10.00 - Uroczystoœæ patriotyczna w Niewodnicy Koœcielnej

przy pomniku „Ku czci poleg³ych w obronie Ojczyzny 1918-1920"

10 LISTOPADA


