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Na wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia  
proszę przyjąć życzenia spokoju i radości. 

Niech te szczególne chwile będą okazją 
do pełnych ciepła spotkań przy rodzinnym stole, 

a nadchodzący 2020 rok przyniesie pomyślną realizację 
wszelkich planów i zamierzeń.

Jarosław Czech 
Przewodniczący  

Rady Gminy Turośń Kościelna

Grzegorz Jakuć 
Wójt  

Gminy Turośń Kościelna
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Zdjęcie na okładce: Żłóbek w kościele pw. Świętej 
Trójcy w Turośni Kościelnej, 2018 r., fot. Beata Dryl

Sesje Rady Gminy Turośń Kościelna

Jesienne decyzje
Październikowa – dziesiąta, Nadzwyczajna 
i listopadowa. Od poprzedniego wydania 
„Nowin” odbyły się dwie Sesje Rady Gminy. 
Co podczas tych spotkań ustaliły władze 
samorządowe?

X (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy
We wtorek, 22 października 2019 r., odbyła 

się dziesiąta – Nadzwyczajna – Sesja Rady Gminy. 
Obradami kierowało nowe prezydium pod prze-
wodnictwem radnego Jarosława Czecha. Przeciwko 
decyzji o zwołaniu Sesji nadzwyczajnej, podjętej 
przez przewodniczącego Rady, zaprotestowa-
ła grupa radnych: Jarosław Bartnowski, Tomasz 
Kamiński, Leszek Kondzior, Wojciech Kondzior, 
Sławomir Kowalewicz, Bernarda Leszczyńska, Ma-
rek Paczkowski. Wymienione osoby stwierdziły, 
że zaplanowane w porządku obrad, przeprowa-
dzenie zmian w Statucie Gminy Turośń Kościelna 
i w składach niektórych Komisji oraz związane 
z tym ponowne przeprowadzenie wyborów wice-
przewodniczących Rady może się odbyć na sesji 
zwyczajnej, a sesja nadzwyczajna jedynie generuje 
dodatkowe koszty. Swoje stanowisko w tej sprawie 
wspomniani radni, na piśmie przekazali Prezydium 
Rady z prośbą o jego niezwłoczne odczytanie. 
Po kilkakrotnie ponawianych monitach dokument 
został odczytany na zakończenie Sesji. W ramach 
protestu siedmioro radnych nie wzięło czynnego 
udziału w obradach, a dalsza część posiedzenia 
odbywała się w gronie ośmiu radnych. W głoso-
waniach X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Turośń 
Kościelna czynny udział brali radni: Jerzy Bączek, 
Wojciech Bogdanowicz, Jarosław Czech, Jadwiga 
Zofia Drozdowska, Beata Dryl, Marek Kondzior, 
Elżbieta Sasinowska, Sławomir Dariusz Szajda.

W dalszej części obrad, uchwałą Nr X/79/2019 
radni przyjęli zmianę w Statucie Gminy Turośń 
Kościelna polegającą na wprowadzeniu zapisu, iż 
radny może być członkiem najwyżej trzech komi-
sji, w miejsce dotychczasowego, pozwalającego 
radnym na pracę w dwóch komisjach. Następ-
nie radni, uchwałą Nr 80/X/2019 zadecydowali 
o odwołaniu radnego Jarosława Bartnowskiego 
z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
i powołaniu na jego miejsce radnego Jerzego 
Bączka. Ze względu na fakt, iż radny Marek Kondzior 
nie mógł łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej 
ze stanowiskiem wiceprzewodniczącego Rady, 
został odwołany z Komisji, a na jego miejsce został 
powołany radny Wojciech Bogdanowicz. Uchwałą 
Nr 81/X/2019 wiceprzewodniczący Rady – Elżbieta 
Sasinowska i Marek Kondzior, którzy także nie mogli 
łączyć funkcji – zostali zastąpieni w Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji przez radnych Jerzego Bączka 
i Wojciecha Bogdanowicza.

Kolejne dwie uchwały Nr 82/X/2019 i Nr 
83/X/2019 zostały podjęte ze względu na koniecz-
ność usunięcia nieprawidłowości w dokonanym 
na poprzedniej sesji wyborze wiceprzewodniczą-
cych Rady, którzy zostali powołani z naruszeniem 
Ustawy o samorządzie gminnym. W pierwszej 
Uchwale radni odwołali ze stanowisk wiceprze-
wodniczących Elżbietę Sasinowską i Marka Kon-

dziora, a w drugiej ponownie powołali ich na te 
same stanowiska.

W końcowej części posiedzenia radni przyjęli 
informację o oświadczeniach majątkowych rad-
nych. Tradycyjnie sesję zwieńczyły wolne wnioski 
i informacje. W tej części radna Elżbieta Sasinowska, 
wiceprzewodnicząca Rady, odczytała stanowisko 
siedmiorga radnych uzasadniające ich odstąpienie 
od czynnego udziału w Sesji.

XI (Odroczona) Sesja Rady Gminy
Obrady XI Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna 

zwołane zostały na 7 listopada 2019 r. Po rozpo-
częciu Sesji, radny Jerzy Bączek zgłosił wniosek 
o odroczenie obrad o tydzień. Swoje stanowisko 
uzasadnił zbyt późnym dostarczeniem materiałów 
radnym. Zgodnie ze Statutem materiały dotyczą-
ce sesji (m.in. projekty uchwał) powinny zostać 
udostępnione radnym najpóźniej na siedem dni 
przed rozpoczęciem obrad. Zdaniem radnego ter-
min ten nie został dotrzymany. Mimo wykazania, 
że materiały zostały udostępnione z tygodniowym 
wyprzedzeniem – 30 października 2019 r. – grupa 
ośmiu radnych, co stanowi większość Rady, przy-
chyliła się do wniosku radnego Jerzego Bączka 
i odroczyła sesję.

XI Sesja Rady Gminy
XI Sesja Rady Gminy została wznowiona we wto-

rek 14 listopada 2019 r. Obrady rozpoczęły się 
wnioskami o uzupełnienie porządku posiedzenia. 
Radny Marek Paczkowski, w imieniu własnym 
i radnych: Jarosława Bartnowskiego, Tomasza Ka-
mińskiego, Leszka Kondziora, Wojciecha Kondziora, 
Sławomira Kowalewicza i Bernardy Leszczyńskiej 
wnioskował o wprowadzenie pod obrady wnio-
sku o zmianę na stanowisku przewodniczącego 
Rady Gminy. Jednym z zarzutów kierowanych pod 
adresem przewodniczącego Jarosława Czecha 
było blokowanie swobody wypowiedzi oraz bez-
podstawne dopuszczenie do odroczenia obrad, 
które spowodowało dezorganizację pracy orga-
nów gminy. Większością ośmiu radnych wniosek 
o wprowadzenie do porządku obrad głosowa-
nia nad odwołaniem radnego Jarosława Czecha 
ze stanowiska przewodniczącego Rady Gminy 
został odrzucony.

Kolejny wniosek o uzupełnienie porządku ob-
rad, w imieniu Urzędu Gminy zgłosił Waldemar Wil-
czewski, zastępca wójta. Wniosek o wprowadzenie 
do porządku obrad głosowania nad wyrażeniem 
zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie komunikacji publicznej radni zaakcep-
towali jednogłośnie.

Po zakończeniu spraw proceduralnych, Grze-
gorz Jakuć, wójt Gminy Turośń Kościelna, przed-
stawił zebranym informację o działaniach podej-
mowanych w okresie międzysesyjnym. Następnie 
radni zapoznali się z informacją o realizacji zadań 
oświatowych podejmowanych w roku szkolnym 
2018/2019.

Od jesieni ubiegłego roku trwają prace nad 
organizacją i wyposażeniem miejsca spotkań 
dla seniorów z terenu gminy Turośń Kościelna. 

Drodzy Czytelnicy!

Życzymy, aby blask Gwiazdy 
Betlejemskiej rozpromienił nie 

tylko Wigilijny wieczór, ale przede 
wszystkim – wypełnił codzienność. Aby 

Wesoła Nowina wniosła do Państwa 
domów pokój, radość i miłość. A Boże 
Narodzenie i Nowy Rok dały impuls 

do podjęcia długo odwlekanych decyzji 
i były czasem spełniania najskrytszych 

marzeń.

Redakcja
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Na ostatniej sesji radni jednogłośnie, uchwałą Nr 
XI/84/2019, podjęli decyzję o formalnym utwo-
rzeniu ośrodka wsparcia „Klub Senior+” i włączenie 
go w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Dzięki temu Klub korzystający z pomiesz-
czeń Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Lipowej 
109 w Turośni Kościelnej m.in. zyska możliwość 
pozyskiwania dodatkowych środków na działal-
ność i wzbogacenie oferty kierowanej do senio-
rów. Zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie 
gminnym, o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu 
narkomanii, corocznie powstaje Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program 
na rok 2020 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 
uchwałą Nr XI/85/2019. Kolejnym dokumen-
tem, także przyjętym jednogłośnie był „Program 
współpracy Gminy Turośń Kościelna z organiza-
cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2020 r.” (uchwała Nr XI/86/2019).

Istotną kwestią, nad którą pochylili się radni 
podczas XI Sesji Rady Gminy, była sprawa wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości w 2020 r. 
Uchwałą Nr XI/87/2019 ustalono kwotę podat-
ku m.in. od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej na 0,91 zł/m2 powierzch-
ni (wzrost o 0,02 zł), od budynków mieszkalnych 
0,66 zł/m2 (wzrost o 0,01 zł). Ogółem stawki wzrosły 
o 1,8% w porównaniu z rokiem bieżącym, co spo-
wodowane jest aktualnym współczynnikiem infla-
cji. W tej kwestii radni byli jednomyślni.

W celu zapewnienia płynnej realizacji bieżących 
zadań radni, uchwałą Nr XI/88/2019, jednogłośnie 
przyjęli zmiany w budżecie Gminy na rok 2019.

Kolejne sprawy rozpatrywane przez Radę Gmi-
ny były związane z gospodarką przestrzenną. 
W związku z zamiarem zbycia przez Gminę, sta-
nowiącej użytki kopalne, działki 358 w Baciutach, 
zastrzeżenia dotyczące procedury sprzedaży zgłosił 
radny Jerzy Bączek. Po informacjach przekazanych 
przez Grzegorza Jakucia i dyskusji radni głosowali 
nad wyrażeniem zgody, jednak decyzji o sprzeda-
ży nie podjęli. Przeciwni byli: Jerzy Bączek, Woj-
ciech Bogdanowicz, Jarosław Czech, Jadwiga Zofia 
Drozdowska, Beata Dryl, Marek Kondzior, Elżbieta 
Sasinowska, Sławomir Dariusz Szajda, za głosowali 

Leszek Kondzior, Wojciech Andrzej Kondzior, Sła-
womir Kowalewicz, Bernarda Leszczyńska i Marek 
Paczkowski. Dwóch radnych – Jarosław Bartnowski 
i Tomasz Kamiński – wstrzymało się od głosu. Z go-
spodarką przestrzenną związane były także dwie 
kolejne uchwały. W celu umożliwienia w przyszłości 
prowadzenia zabudowy jednorodzinnej, uchwałą 
Nr XI/89/2019 radni zadecydowali o przystąpie-
niu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 
Wysokie w Turośni Kościelnej, natomiast uchwałą 
Nr XI/90/2019 postanowili zaliczyć do kategorii 
dróg gminnych fragmenty dróg w Barszczówce, 
Borowskich Skórkach i Turośni Kościelnej.

Jedną z ostatnich kwestii poruszonych przez 
radnych w czasie XI Sesji było rozpatrzenie złożo-
nych petycji. Rada podjęła decyzję o odrzuceniu 
petycji lubelskiej kancelarii radcy prawnego w spra-
wie wdrożenia polityki zarządzania konfliktami 
interesów (Nr XI/91/2019). Dyskusję wśród radnych 
wzbudziła petycja w sprawie ustalenia przyczyn 
zalewania nieruchomości w Niewodnicy Koryckiej 
przy ul. Słonecznej. Głosowanie, które nastąpiło 
po dyskusji dotyczyło podjęcia uchwały o prze-

dłużeniu terminu rozpatrywania petycji. Radny 
Sławomir Dariusz Szajda, w związku z faktem, że pe-
tycja dotyczyła jego interesu prawnego, wyłączył 
się z głosowania, natomiast pozostałe 14 głosów 
radnych podzieliło się po połowie – radni: Jarosław 
Bartnowski, Tomasz Kamiński, Leszek Kondzior, 
Wojciech Kondzior, Sławomir Kowalewicz, Bernarda 
Leszczyńska, Marek Paczkowski byli za umożliwie-
niem rozpatrzenia petycji w późniejszym terminie, 
a radni: Jerzy Bączek, Wojciech Bogdanowicz, 
Jarosław Czech, Jadwiga Zofia Drozdowska, Beata 
Dryl, Marek Kondzior, Elżbieta Sasinowska byli temu 
przeciwni. W związku z takim podziałem głosów 
uchwała nie została podjęta.

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Pod-
laskiego naboru wniosków o objęcie w 2020 r. 
dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicz-
nej na terenie województwa podlaskiego, konieczne 
było umożliwienie zawarcia umowy z potencjalnym 
przewoźnikiem. W tym celu radni podjęli uchwałę 
Nr XI/92/2019. Była to ostatnia uchwała podjęta 
w czasie XI Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna.

Obrady zakończyło głosowanie nad przyjęciem 
protokołów z poprzednich sesji. Protokół z sesji IX 
został przyjęty, natomiast wobec uwag do zapisu 
z sesji X, protokół nie zyskał aprobaty większości 
radnych. Radna Jadwiga Zofia Drozdowska opto-
wała za dosłownym (stenogramowym) zapisem 
przebiegu posiedzenia, a przeciwko przyjęciu 
protokołu głosowali radni: Jerzy Bączek, Woj-
ciech Bogdanowicz, Jarosław Czech, Jadwiga Zofia 
Drozdowska, Beata Dryl, Marek Kondzior, Elżbieta 
Sasinowska. Zamknięcie sesji przez Jarosława 
Czecha, przewodniczącego Rady Gminy poprze-
dziły interpelacje i zapytania radnych oraz wolne 
wnioski i informacje.

Waldemar F. Wilczewski 
Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy

Relacja z obrad Rady Gminy zawiera jedynie naj-
ważniejsze wątki, teksty podjętych uchwał są za-
mieszczone 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.

Nowe prezydium Rady Gminy: Jarosław Czech – przewodniczący, Elżbieta Sasinowska – I wiceprzewodniczący i Ma-
rek Kondzior – II wiceprzewodniczący.

Na XI sesji Rady Gminy, 7 listopada, licznie zgromadzili się sołtysi, dyrektorzy szkół oraz pracownicy Urzędu Gminy.
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Projekt budżetu na 2020 rok
Jest projekt budżetu na 2020 r. Co jest pla-
nowane w Gminie Turośń Kościelna? Wójt 
Gminy Grzegorz Jakuć zarządzeniem z 15 
listopada przedstawił Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej i Radzie Gminy projekt bu-
dżetu na 2020 r. wraz z Wieloletnią Progno-
zą Finansową.

Zakłada on realizację zadań ustawowych 
na poziomie nie niższym niż w 2019 r. i dzia-
łania inwestycyjne głównie z udziałem środ-
ków pozyskanych z Unii i Budżetu Państwa. 
W związku z Uchwałą Rady Gminy o utworze-
niu funduszu sołeckiego, zostały zaplanowane 
środki dla poszczególnych sołectw w łącznej 
kwocie 516.131 zł. do realizacji zgodnie z wolą 
mieszkańców poszczególnych sołectw ustaloną 
na zebraniach wiejskich. W projekcie Uchwały 
budżetowej zostały ustalone dochody i wydatki 
w kwocie 1.100.000 zł na pokrycie kosztów sys-

temu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
W 2020 roku będą obowiązywały stawki od-
płatności dla mieszkańców na poziomie z roku 
2019. Podstawowe wielkości budżetu obrazu-
je tabela nr 1. Strukturę wydatków bieżących 
(27.874.067 zł) przedstawia tabela nr 2.

Głównym czynnikiem decydującym o wybo-
rze zadań inwestycyjnych są środki zewnętrzne 
z aplikacji 2014-2020 i budżetu państwa. Zadania 
inwestycyjne wraz z rezerwą celową na zadania 
inwestycyjne to kwota 6.124.828 zł – ilustruje 
je szczegółowo tabela nr 3.

W dniu 11 grudnia 2019 r. Regionalna Izba 
Obrachunkowa Uchwałą Składu Orzekającego 
wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały 
budżetowej gminy Turośń Kościelna na 2020 r. 
oraz możliwości sfinansowania przewidzianego 
w nim deficytu.

Opracowała Ryszarda Wojszel

Tabela nr 1
W strukturze wydatków bieżących (27.874.067 zł) dominują wydatki na:

oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (subwencja 
i dotacja na oświatę - 6.256.592 zł) 10.452.298 zł 37,50%

pomoc rodzinie i opiekę społeczną i przeciwdziałanie narkomanii 
i alkoholizmowi (dotacja z budżetu państwa i akcyza – 8.861.704 zł) 9.810.881 zł 35,20%

urząd gminy, USC, radę gminy, diety i inkaso sołtysów 3.042.753 zł 10,92%

bieżące utrzymanie dróg, gospodarkę komunalną, plany zagospodarowania 
przestrzennego, odbiór odpadów komunalnych oraz oświetlenie uliczne 2.851.964 zł 10,23%

pozostałe zadania bieżące – obsługa zadłużenia, rezerwa 
ogólna, OSP, GOK i zadania w zakresie sportu 1.716.171 zł 6,15%

Tabela nr 2
Zadania inwestycyjne

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki w 2020 r.

1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy (wpłaty w ramach inicjatywy lokalnej 162.310 zł) 567.800,00 zł

2. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna – wniosek 20.000,00 zł

3. Przebudowa rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od 
ul. Dąbrowskiego do ulicy Trakt Napoleoński (całkowity koszt 2.363.294 zł) 674.143,00 zł

4. Przebudowa ul Strażackiej w Turośni Kościelnej (dotacja z FDS – 409.521,81zł) 865 700,00 zł

5. Przebudowa drogi gminnej w Borowskich Skórkach (dotacja z FDS -349.622 zł) 731 531,00 zł

6. Przebudowa ul Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej (dotacja z FDS – 370.647,98) 806.110,00 zł

7. Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – dokumentacja 76.875,00 zł

8. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł

9. Budowa ogrodzenia szkoły w Turośni Kościelnej 150.000,00 zł

10. Zakup prasy do osadu na oczyszczalnię ścieków 125.460,00 zł

11. Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna (w tym fundusz sołecki 139.038 zł) 164.037,00 zł

12. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chodorach (dofinansowanie z środków unijnych – 368.607 zł) 433.657,00 zł

13. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach (dofinansowanie z środków unijnych – 158.601 zł) 318.300,00 zł

14. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach (dofinansowanie z środków unijnych – 168.398 zł) 538.565,00 zł

15. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanówce (dofinansowanie z środków unijnych – 199.923 zł) 311.546,00 zł

16. Dostawa wraz z montażem altany drewnianej przy świetlicy w Turośni Kościelnej 26.000,00 zł

17. Zakup kosiarki samojezdnej 20.000,00 zł

18. Dostawa wraz z montażem wiaty sportowo rekreacyjnej (Niewodnica Kościelna) 34.900,00 zł

19. Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo rekreacyjne w ramach funduszu sołeckiego 210.204,00 zł

Ogółem 6.124.828,00 zł

Podstawowe wielkości  
budżetu

Dochody budżetu   31 690 209,00

Dochody bieżące 30 086 811,00

Dochody majątkowe 1 603 398,00

Wydatki budżetu   33 998 895,00

Wydatki bieżące 27 874 067,00

Dochody majątkowe 6 124 828,00

Dodatnia różnica dochodów bieżących  
nad wydatkami bieżącymi    2 212 744,00

Zaplanowany kredyt 2 250 000,00

Planowane zadłużenie 
na koniec 2020 r. 6 552 883,00

% zadłużenia 20,70
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W 2020 r. na terenie gminy wyremontowane zostaną trzy drogi

Będzie łatwiej jeździć
14 listopada 2019 r. Grzegorz Jakuć, wójt 
gminy Turośń Kościelna podpisał z wy-
konawcami dwie umowy na przebudowę 
dróg gminnych.

Pierwszą zmodernizowaną drogą będzie ul. 
Piaskowa w Niewodnicy Koryckiej. W ramach 
inwestycji zostanie wyremontowany odcinek 
o długości 706 m, powstanie jezdnia o szerokości 
4,5 m z kostki betonowej oraz obustronne po-
bocza po 0,75 m. Odnowiony zostanie przepust 
w ciągu tej drogi, wprowadzone zostaną ele-
menty uspokojenia ruchu i nowe oznakowanie. 
Wykonawcą tej inwestycji będzie Przedsiębior-
stwo Handlowo Usługowe „Kystex” z Czarnej 
Białostockiej, które zamierza wykonać inwestycję 
za 790.108,95 zł.

Drugim zadaniem będzie przebudowa ul. Stra-
żackiej w Turośni Kościelnej. Na 466-metrowym 

odcinku zaprojektowano nawierzchnię i zjazdy 
z betonu asfaltowego. Jezdnia będzie miała sze-
rokość 5,0 m. Za 848.700,00 zł roboty wykonywać 
będzie firma Solidmat z Zabłudowa.

Obie inwestycje dofinansowane będą z budże-
tu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Gmina może liczyć na wsparcie w wysokości 
50% kosztów kwalifikowanych. Przewidywany 
termin zakończenia robót to 30 czerwca 2020 r.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
dofinansowane są także przebudowy dróg po-
wiatowych, dlatego też w 2020 r. przy wspólnym 
finansowaniu wkładu własnego przez Gminę Tu-
rośń Kościelna i Powiat Białostocki zostanie wyre-
montowana ul. Topole w Niewodnicy Kościelnej 
na odcinku od ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania 
z Traktem Napoleońskim. Wartość robót zgodnie 
z umową ma wynieść 2.273.294,30 zł.

INWESTYCJE

Otwarte Strefy Aktywności w Turośni Dolnej 
i Baciutach

Miejsca rekreacji 
gotowe

W październiku 2019 r. Przedsiębiorstwo Za-
opatrzenia Szkół „Cezas” z Białegostoku wykonało 
dwie Otwarte Strefy Aktywności (OSA): w Turośni 
Dolnej i Baciutach.

Składają się one z siłowni plenerowej (sześć 
urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu) oraz 
strefy relaksu (cztery ławki, plenerowe urządzenia 
do gier). Wartość inwestycji wyniosła ponad 99 
tys. zł i była dofinansowana w 50% z Ministerstwa 
Sportu i Turystki w ramach rządowego programu 
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym – OSA.

Gmina Turośń Kościelna uzyskała dofinanso-
wanie na budowę jeszcze trzech obiektów, jednak 
mieszkańcy zdecydowali, że ten teren wsi zago-
spodarują w inny sposób, np. poprzez wykonanie 
placu zabaw dla dzieci.

Ul. Strażacka w Turośni Kościelnej.

TEKSTY I ZDJĘCIA: KAMIL DOBRZYŃSKI

Ul. Piaskowa w Niewodnicy Koryckiej.
Plenerowa siłownia w Turośni Dolnej.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 2019 r.

Więcej światła
W 2019 r., w szerokim zakresie różnego rodzaju 

inwestycji gminnych, nie zabrakło rozbudowy 
oświetlenia ulicznego. Dbając w szczególności 
o bezpieczeństwo mieszkańców w ruchu drogo-
wym, Gmina Turośń Kościelna zleciła Zakładowi 
Instalacji Elektrycznych z Turośni Kościelnej montaż 
lamp oświetlenia ulicznego. Wykonano rozbudowę 
oświetlenia na terenie gminy, w zakresie:
 1. oświetlenie uliczne w Niewodnicy Koryckiej – ul. 

Bajkowa – montaż jednej lampy oświetleniowej,
 2. oświetlenie uliczne w Tołczach – (okolice działki 

nr geod. 21/20) – montaż jednej lampy oświe-
tleniowej,

 3. oświetlenie uliczne w Baciutach – ul. Polna – 
montaż trzech lamp oświetleniowych,

 4. oświetlenie uliczne w Dobrowodzie – działka nr 
geod. 79 – montaż jednej lampy oświetleniowej,

 5. oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej 
ul. Malinowa – montaż dwóch lamp oświetle-
niowych,

 6. oświetlenie uliczne w Zawadach – okolice 
działka nr geod. 173 – montaż jednej lampy 
oświetleniowej,

 7. oświetlenie uliczne w Iwanówce – działka nr 
geod. 232 – montaż jednej lampy oświetleniowej,

 8. montaż lampy oświetleniowej w Niewodnicy 
Koryckiej ul. T. Kościuszki/Leśna,

 9. montaż oprawy na słupie i przebudowie szafki 
oświetleniowej na placu gminnym w Juraszkach

10. oświetlenie uliczne w Baciutach – w rejonie 
świetlicy wiejskiej (działki nr geod. 315/1, 439/2, 
524/3) – montaż dwóch słupów i trzech lamp 
oświetleniowych,

11. oświetlenie uliczne w Baciutach Kolonii (działka 
nr geod. 34) – montażu dwóch lamp oświe-
tleniowych,

12. oświetlenie uliczne w Trypuciach (działki nr 
geod. 205 i 173) – montaż słupów i lamp oświe-
tleniowych,

13. oświetlenie uliczne w Markowszczyźnie (działki 
nr geod. 246/1 i 247) – montaż trzech słupów 
i trzech lamp oświetleniowych,

14. montaż lampy oświetleniowej w Turośni Dolnej 
– plac szkoły (działka nr geod. 79)
Wartość robót montażowych wyniosła ponad 

100 tys. zł. Zauważyć należy, że realizacja inwestycji 
z zakresu oświetlenia ulicznego w dużej mierze moż-
liwa jest dzięki Uchwale Rady Gminy w sprawie tzw. 
inicjatywy lokalnej. W ramach tej formy współpracy 
można zrealizować znacznie więcej inwestycji niż 
byłoby to możliwe ze środków własnych gminy. 

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w 2019 r.

Wodociąg 
rozbudowany

Gmina sukcesywnie rozbudowuje sieci wo-
dociągowe i kanalizacyjne. W 2019 r. wykonano 
odcinki:
 1. Sieć wodociągowa – Niewodnica Kościelna, 

ul. Podleśna, o długości 193 m,
 2. Sieć wodociągowa – Niewodnica Kościelna, 

ul. Leśna Polana, o długości 218 m,
 3. Sieć wodociągowa – Baciuty o długości 200 m,
 4. Sieć tranzytowa – Zalesiany-Niewodnica Ko-

rycka o długości 2403 mb.
 5. Sieć wodociągowa – Markowszczyzna o dłu-

gości 231 mb,
 6. Sieć wodociągowa – Turośń Dolna o długości 

186 mb,
 7. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – Turośń 

Dolna, o długości 116 mb.
Łączna wartość inwestycji wyniosła 386.740,29 zł
Często dobudowane zostały jedynie krótkie 

odcinki sieci, jednak stanowi to duże udogodnienie 
dla mieszkańców.
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Terminy odbioru odpadów w miejscowościach 
z terenu gminy Turośń Kościelna w 2020 r.

Nowe harmonogramy są dostępne na stronie www.turosnkoscielna.
pl w zakładce Gospodarka odpadami. Ponadto, mieszkańcy Gminy mają 
możliwość ustawienia powiadomienia o terminach odbioru odpadów 

komunalnych w aplikacji mobilnej LuPe (szczegóły: www.lupe.turosn-
koscielna.pl).

opracowała Anna Czech

Miejscowości/ulice
Odpady zmieszane + odpady BIO (pojemniki + worki brązowe) worki do 25 kg  

- nieuszkodzone, gałęzie powiązane w pakiety do 1,5 m
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

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

20 24 23 23 25 8,22 6,20 17,31 28 26 23 21

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

21 25 24 24 26 9,23 7,21 4,18 15 13 10 8

Baciuty, Baciuty Stacja, 
Baciuty Kolonia, Trypucie 22 26 25 27 27 10,24 8,22 5,19 16 14 12 9

Dobrowoda, Zawady, Topilec, 
Topilec Kolonia, Tołcze 23 27 26 28 28 12,25 9,23 6,20 17 15 13 10

Niewodnica Korycka 24 28 27 29 29 13,26 10,24 7,21 18 16 16 11

Markowszczyzna, Zalesiany, 
Niecki, Barszczówka 13 17 16 16 18 15,29 13,27 10,24 21 19 17 14

Iwanówka, Pomigacze, Juraszki, Lubejki, 
Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Chodory 14 18 17 17 19 16,30 14,28 11,25 22 20 18 15

Stoczki, Turoń Dolna, Bojary, Piećki 15 19 18 20 20 3,17 15,29 12,26 23 21 19 16

Dołki, Borowskie: Żaki, Wypychy, Olki, 
Skórki, Gziki, Michały, Cibory 16 20 19 21 21 4,18 16,30 13,27 24 22 20 17

Turośń Kościelna 17 21 20 22 22 5,19 17,31 14,28 25 23 24 18

Miejscowości
Odpady zebrane selektywnie (worki żółte,niebieskie,zielone)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

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

GABARYTY: 1 kwietnia, 1 października
23 20 20 22 21 22 22 21 21 22 20 17

Niewodnica Kościelna;  
GABARYTY: 2 kwietnia, 2 października 24 21 23 23 22 23 23 24 22 23 23 18

Niewodnica Korycka, Trypucie;  
gabaryty: 3 kwietnia, 5 października 27 24 24 24 25 24 24 25 23 26 24 21

Iwanówka, Pomigacze, Juraszki, Lubejki, 
Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Chodory;  
GABARYTY: 6 kwietnia, 6 października

28 25 25 27 26 25 27 26 24 27 25 22

Markowszczyzna, Zalesiany, Niecki, 
Barszczówka, Tołcze;  

GABARYTY: 7 kwietnia, 7 października
29 26 26 28 27 26 28 27 25 28 26 23

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

Gziki, Michały;  
GABARYTY: 8 kwietnia, 8 października

30 27 27 29 28 29 29 28 28 29 27 28

Turośń Kościelna;  
GABARYTY: 9 kwietnia, 9 października 31 28 30 30 29 30 30 31 29 30 30 29
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Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Ceńmy wolność
Z dumą, godnością i wielką radością miesz-
kańcy Gminy Turośń Kościelna świętowali 
101. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny 
w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Pa-

dewskiego w Niewodnicy Kościelnej, honorową 
wartą harcerzy pod pomnikiem „Ku czci poległych 
w obronie Ojczyzny 1919-1920”, składaniem kwia-
tów oraz wspólnym śpiewaniem hymnu – tak 
rozpoczęto oficjalną część uroczystości, w której 
udział wzięli przedstawiciele samorządu w oso-

bach m.in.: Grzegorza Jakucia – wójta gminy, Ja-
rosława Czecha – przewodniczącego Rady Gminy, 
ks. proboszcza Andrzeja Sadowskiego oraz ks. 
prof. Tadeusza Krahela.

Dalszą część uroczystości, w murach Gminnego 
Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, rozpoczęła 
prezentacja monografii Gminy Turośń Kościelna 
pt. „Nad Turośnianką i Niewodnicą. Obszar współ-
czesnej gminy Turośń Kościelna na przestrzeni 
dziejów” – autorstwa Piotra Sobieszczaka.

Uzupełnieniem patriotycznych wystąpień był 
koncert „Dla Niepodległej”.

Bożena Bieryło 
zdjęcie: Paweł Kondracki

Uroczyste otwarcie drogi w Czaczkach Wielkich

Bezpieczniej i wygodniej
Mieszkańcy mogą jeździć nową drogą od kilku tygodni. W piątek, 15 li-

stopada 2019 r. uroczyście otwarto odcinek drogi o długości 775 mb, bie-
gnącej przez wieś Czaczki Wielkie. Przed inwestycją droga gminna miała 
nawierzchnię brukową.

W uroczystości udział wzięli, m.in.: Bohdan Paszkowski – wojewoda pod-
laski, nadkom. Tomasz Organek – Komendant Komisariatu Policji w Łapach, 
mł. bryg. Dariusz Koc – zastępca Komendanta Miejskiego PSP, radni oraz 
pracownicy Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej i inni zaproszeni goście.

Przyszłych użytkowników drogi pobłogosławił i poświęcenia nowej drogi 
dokonał ks. Grzegorz Boraczewski, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
NMP Częstochowskiej w Rynkach. Budowę drogi zrealizowano w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (obecnie 
Fundusz Dróg Samorządowych) na lata 2016-2019. Łączna wartość zada-
nia to 1.789.839,38 zł z czego dofinansowanie z Budżetu Państwa wynosi 
568.909,95 zł. Dysponentem środków przyznawanych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych jest wojewoda podlaski, który był honorowym go-
ściem uroczystości.

Nowa, oczekiwana przez mieszkańców Czaczek Wielkich droga, poprawi 
bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz stanie się istotnym czynnikiem rozwoju 
tej części gminy.

Paweł Kondracki 
zdjęcie: Agnieszka Danilczuk

Kwiaty pod pomnikiem złożyła, m.in. delegacja Gminy 
Turośń Kościelna: Grzegorz Jakuć – wójt gminy, Bożena 
Bieryło – dyrektor GOK-u i Jarosław Czech – przewodni-
czący Rady Gminy.

Przecięcia wstęgi dokonali Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Grzegorz Jakuć – 
wójt gminy Turośń Kościelna, Jarosław Czech – przewodniczący Rady Gminy, Bernarda 
Leszczyńska – radna, ks. Grzegorz Boraczewski oraz Mateusz Regucki – prezes Firmy 
Solid Mat.

W okolicznościowym wystąpieniu wójt gminy podkreślił, iż ochrona wolności i suwerenności jest naszym obowiąz-
kiem, bowiem najcenniejszą rzeczą dla narodu jest wolne, suwerenne i niepodległe państwo.
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Nasi w powiatowym konkursie literackim

Podium  
za legendę

W środę, 4 grudnia 2019 r. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Poświętnem odbyło się podsumo-
wanie konkursu powiatowego „Dawno, dawno 
temu…, czyli podanie lub legenda z małej Oj-
czyzny”.

Gminną Bibliotekę Publiczną w Turośni Kościel-
nej reprezentowały Natalia Bieryło i Julia Świstun 
– uczennice klasy VII Zespołu Szkół w Turośni 
Kościelnej, zajmując w konkursie zaszczytne II 
miejsce. Pracę literacką napisała Julia Świstun, 
natomiast pracę plastyczną wykonała Natalia Bie-
ryło, obie prace zostały zamieszczone w wydanej 
z tej okazji broszurze. Za opiekę merytoryczną 
Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej 
otrzymała podziękowanie.

Alina Kowalczuk 
zdjęcie: Bożena Bieryło

Gminny samorząd docenia ludzi starszych

Nie liczą godzin i lat
W niedzielę, 17 listopada w świetlicy wiejskiej 

w Zalesianach wraz z mieszkańcami wsi Barszczów-
ka, Markowszczyzna, Niecki, Zalesiany obchodzono 
„Dzień Seniora”.

Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń i gra-
tulacji. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci 
samorządu Gminy Turośń Kościelna: Grzegorz Jakuć 
– wójt gminy, dr Waldemar Franciszek Wilczewski 
– z-ca wójta, Jerzy Bączek oraz Wojciech Bogda-
nowicz – radni gminy, Honorata Firsiof – sołtys wsi 
Niecki, Iwona Czajkowska – sołtys wsi Barszczówka 
i Sebasian Rybołowicz – sołtys wsi Zalesiany oraz 
Bożena Bieryło – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Turośni Kościelnej. Swoją obecnością 
zaszczycił seniorów ks. Andrzej Sadowski – pro-
boszcz niewodnickiej parafii.

Była to szczególna okazja, aby wyrazić szacunek 
tym, którzy stanowią dla nas skarbnicę doświadcze-
nia, wartości i wiedzy. To seniorzy, będąc najpierw 
naszymi przewodnikami po życiowych drogach, 
później stanowią dla nas wsparcie, ukazując nam 
problemy z perspektywy, którą zyskuje się wraz 
z upływem lat. Wszystkim, którzy wkroczyli w złotą 
jesień życia Grzegorz Jakuć złożył życzenia długich 
lat w dobrym zdrowiu, wypełnionych radością 
oraz szacunkiem, życzliwością oraz miłością naj-
bliższych. Wydarzenie uświetnił koncert i występ 
tancerzy z zespołu Cygańskie Serca.

Bożena Bieryło, zdjęcie: archiwum GOK-u

Druhowie z gminnych jednostek OSP pomagają chorym na białaczkę

Rozpalają serca
Niewielka jednost-

ka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w wojewódz-
twie dolnośląskim – 
tam zrodził się pomysł 
utworzenia grupy wo-
lontariuszy wspierają-
cych osoby chorujące 
na białaczkę. W krótkim 
czasie na akcję odpo-
wiedzieli strażacy z ca-
łej Polski, tworząc for-
malne Stowarzyszenie 
OSP Grupa Ratownictwa 
Specjalistycznego Stra-
żacy Wspólnie przeciw 
Białaczce.

Na terenie woje-
wództwa podlaskiego 
działamy od listopada 
2018 r. W regionie zrze-
szonych jest 35 wolontariuszy, w tym pięciu dru-
hów z jednostek OSP Gminy Turośń Kościelna: 
Borowskich Michałów, Chodór oraz Niewodnicy 
Koryckiej. Poprzez wolontariat łączymy pasję, 
chęć do pomocy innym i propagowanie walki 
z białaczką.

W całej Polsce Stowarzyszenie OSP GRS Strażacy 
Wspólnie przeciw Białaczce zrzesza strażaków każ-
dej formacji (ochotników, strażaków zawodowych, 
strażaków Wojskowej Straży Pożarnej), ratowników, 
lekarzy, Grupy Ratownicze. Formalnie stanowimy 
stowarzyszenie będące Ochotniczą Strażą Pożarną, 
przy której działa Grupa Ratownictwa Specjali-
stycznego. Jako stowarzyszenie cały sezon ciepły 
plenerowy poświęcamy na udział w festynach, 
gdzie rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku 
i uświadamiamy, jak ważne to działanie. Ludzie 

chętnie pytają i coraz chętniej rejestrują się jako 
potencjalni dawcy. Zimowych, na terenie całego 
województwa, organizujemy akcję pt. „Paczka 
dla dzieciaka na święta od strażaka”. Prowadzimy 
zbiórkę gadżetów, artykułów szkolnych i zabawek, 
aby w okresie świątecznym przekazać je dzieciom 
z oddziału onkologii DSK w Białymstoku i poda-
rować im uśmiech. Przed nami wiele wyzwań. 
Mamy nadzieję, że przy współpracy z władzami 
i jednostkami OSP naszej gminy będziemy mogli 
szerzyć dobro i pokazywać, że na terenie gminy 
Turośń Kościelna są ludzie, którzy chętnie niosą 
bezinteresowną pomoc.

Elżbieta Sasinowska  
– koordynator Podlaskiego Oddziału OSP GRS Strażacy 

Wspólnie Przeciw Białaczce 
zdjęcie: Paweł Kondracki

OSP GRS Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce bierze również udział w uroczystościach 
patriotycznych, takich jak tegoroczne Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości w Niewodnicy Kościelnej. Na zdjęciu członkowie Stowarzyszenia z jednostek OSP 
Gminy Turośń Kościelna.

Mamy nadzieję, że Dzień Seniora pozostanie w sercach naszych gości na długie lata, a wspólne, pamiątkowe zdjęcie 
będzie przypominało o miłych chwilach spędzonych w gronie sąsiadów i znajomych z dawnych lat.

Natalia i Julia podczas prezentacji nagrodzonej legendy 
pt. „Turośnianka”.
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Spotkanie promocyjne Monografii Gminy Turośń Kościelna

„Nad Turośnianką i Niewodnicą…”
Jedną z inicjatyw podjętych w ramach 
ogólnopolskiego Programu Wieloletniego 
„Niepodległa” na lata 2017-2022, łączą-
cego działania prowadzone z okazji ob-
chodów setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, jest monograficzne 
opracowanie dziejów naszej gminy. Przed 
kilku laty, przygotowując się do wielkie-
go jubileuszu, Rada Gminy – z inicjatywy 
wójta Grzegorza Jakucia – podjęła decyzję 
o podjęciu prac nad opracowaniem dzie-
jów obszaru obecnie wchodzącego w skład 
gminy Turośń Kościelna. Zgodnie z zamie-
rzeniem władz samorządowych tom miał 
stanowić szczególną formę upamiętnienia 
wszystkich, którzy w ciągu minionych wie-
ków mieszkali i pracowali nad Turośnianką 
i Niewodnicą oraz walczyli o niepodległość 
z bronią w ręku.

Tom zatytułowany „Nad Turośnianką i Nie-
wodnicą. Obszar współczesnej gminy Turośń Ko-
ścielna na przestrzeni dziejów” liczy ponad 830 
stron. Opracowanie zostało podzielone na siedem 
zasadniczych rozdziałów: I. Czasy staropolskie 
do 1795 r., II. Lata zaborów 1795-1918, III. Krótka 
niepodległość 1918-1939, IV. „A więc wojna…” 
1939-1944, V. Pierwsza dekada po wojnie 1944-
1954, VI. „To zupełnie inna wieś” 1954-1989, VII. 

Na przełomie wieków 1990-2018. Na kartach książ-
ki czytelnicy znajdą informacje o najstarszym 
osadnictwie nad Turośnianką i Niewodnicą, także 
o miejscach, które już zniknęły z mapy – Buzunach, 
Turośni Oksztulach, Turośni Leśnej. Autor przed-
stawił dzieje wsi i dworów oraz omówił losy ich 
mieszkańców na przestrzeni kilku stuleci. Opra-
cowanie dziejów obszaru naszej gminy zostało 
doprowadzone do jubileuszowego roku 2018. 
Dumą może napawać fakt, że książka opatrzona 
jest logo Programu Wieloletniego „Niepodległa” 
udzielonym przez koordynujące program Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W dniu Narodowego Święta Niepodległości, 
11 listopada 2019 r., inaugurując spotkanie pro-
mocyjne, Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Ko-
ścielna, podkreślił miejsce publikacji w gminnych 
obchodach Święta, zwrócił także uwagę na rolę 
jaką książka powinna odegrać w kształtowaniu 
postaw obywatelskich i patriotycznych lokalnej 
społeczności.

W trakcie spotkania promocyjnego Piotr So-
bieszczak, autor monografii, opowiadał o swojej 

kilkuletniej pracy nad książką, wskazywał na za-
gadnienia, których opracowanie było najbardziej 
czasochłonne, mówił o postaciach jego zdaniem 
najbardziej zasłużonych dla Turośni Kościelnej 
i okolicznych miejscowości. Na zakończenie goście 
mogli uczestniczyć w okolicznościowym koncercie 
„Dla Niepodległej”, porozmawiać z autorem oraz 
uzyskać jego autograf.

Waldemar F. Wilczewski

Dzięki pracy Piotra Sobieszczaka (na zdjęciu) można 
prześledzić dzieje obszaru gminy w latach największe-
go rozwoju, a także w czasie dramatycznych zmagań 
wojennych. Integralną częścią pracy jest bogaty zestaw 
ilustracji, od archiwalnych po zdjęcia z czasów najnow-
szych, na których wielu mieszkańców gminy odnajdzie 
siebie i swoich najbliższych.

Informatyka w szkołach

Programowanie z Photonem
W II połowie 2019 r. uczniowie klasy III Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni 
Dolnej uczęszczali na zajęcia z programowania.

Zajęcia z programowania w SP w Turośni Dolnej 
realizowane były od września do grudnia 2019 r., 
w ramach projektu „Programowanie od podstaw – 
rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli 
i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych”, dzięki 
umowie podpisanej pomiędzy Politechniką Bia-
łostocką a Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

Projekt wspierał rozwój kompetencji w zakresie 
nauczania programowania i stworzenie warunków 
do wprowadzenia nauki programowania do klas 1-3 
szkół podstawowych z powiatu białostockiego i so-
kólskiego. Trzecioklasiści w ramach 30 godzin zajęć 
bawili się w kodowanie z wykorzystaniem, m.in. 
maty edukacyjnej otrzymanej w ramach projek-
tu, wykonali projekty w aplikacji Scratch Junior 
na tabletach i Scratch na komputerach.

Tekst i zdjęcie: Elżbieta Puścian

Uczestnicy projektu uczyli się programować roboty edu-
kacyjne Photon, przechodząc przez kolejne poziomy 
trudności, a przy wsparciu trenera z Politechniki Biało-
stockiej, mieli możliwość tworzenia aplikacji na telefony 
i tablety za pomocą programu App Inventor.

Na zdjęciu Grzegorz Jakuć – wójt gminy wraz z byłymi przewodniczącymi Rady Gminy (od lewej): Sławomirem Kołod-
ko, Sławomirem Kowalewiczem, Zygmuntem Piętką i Pawłem Wenclikiem.

Książkę „Nad Turośnianką i Niewodnicą. Obszar współcze-
snej gminy Turośń Kościelna na przestrzeni dziejów” moż-
na nabyć w siedzibie Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej.
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OŚWIATA

Miejsce spotkań, dyskusji, wydarzeń kultu-
ralnych i uroczystości państwowych – tak 
100-letnią już Szkołę Podstawową w Turo-
śni Kościelnej wspominają najstarsi miesz-
kańcy gminy.

Z nielicznych archiwalnych dokumentów czyta-
my, że oprócz misji edukacyjnej placówka zawsze 
pełniła ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. 
Wychowała wiele pokoleń. W niej zawiązywały się 
znajomości, przyjaźnie, mijały najpiękniejsze lata 

dzieciństwa i młodości. To tu pracę rozpoczynali 
oddani swojej pasji nauczyciele, tu zawierali mał-
żeństwa, z niej odchodzili na emerytury. W turo-
sieńskiej szkole rozpoczynali swoją edukację znani 
dziś lekarze, adwokaci, profesorowie wyższych 
uczelni, księża, artyści. Z historią szkoły związane 
są także wydarzenia tragiczne: II wojna światowa, 
prześladowania sowieckie, aresztowania nauczy-
cieli. Niech ten jubileuszowy rok będzie rokiem 
wymiany doświadczeń, dzielenia się wspomnie-

niami, gromadzeniem pamiątek oraz wspomnie-
niem tych, którzy zasłużyli się najbardziej dla 
szkoły i oświaty w Turośni Kościelnej. W związku 
z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców, 
absolwentów i życzliwych szkole o wypożyczenie 
pamiątek związanych z naszą placówką. Chcemy 
pokazać piękną historię szkoły obecnym uczniom 
i kolejnemu pokoleniu. Na uroczyste obchody 
100-lecia szkoły zapraszamy wiosną.

Barbara Komenda

Mali patrioci

8 listopada 2019 r. w Niepublicznym Przedszkolu „Puchatek” w Niewod-
nicy Kościelnej panowała świąteczna atmosfera. Dzieci w galowych strojach, 
dźwięki patriotycznych pieśni i samodzielnie przygotowane biało-czerwone 
dekoracje, czyli wspólne świętowanie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Przed południem udaliśmy się pod pomnik „Ku czci poległych w obronie 
Ojczyzny 1918-1920”, gdzie zapaliliśmy znicz i uczciliśmy pamięć zmarłych 
żołnierzy chwilą ciszy. Odwiedziliśmy także pobliski cmentarz parafialny 
w poszukiwaniu najstarszych nagrobków. Kierując się myślą Oskara Kolber-
ga:,,Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć”, po raz pierwszy zorga-
nizowaliśmy uroczyste,,Patriotyczne śpiewanie”, na które zaprosiliśmy rodziny 
zaprzyjaźnione z naszą placówką. O godz. 11.11 włączyliśmy się w ogólno-
polską akcję zainicjowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej –,,Szkoła 
do hymnu”. Następnie obejrzeliśmy prezentację pt. „A to Polska właśnie”. 
Dzieci przedstawiły rodzicom wiersz Władysława Bełzy,,Katechizm polskiego 
dziecka”. Później wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, m.in.:,,Płynie Wisła, 
płynie”,,,Przybyli ułani”,,,Rota”. Przeplataliśmy je quizem. Dzieci odpowiadały 
na pytania dotyczące Polski. Mamy nadzieję, że goście i przedszkolaki będą 
miały w pamięci patriotyczny przekaz uroczystości.

Kontynuacją obchodów Święta Niepodległości były uroczystości zorgani-
zowane przez Urząd Gminy Turośń Kościelna pod pomnikiem w Niewodnicy 
Kościelnej. Tomasz Muszyński – dyrektor przedszkola oraz delegacja dzieci 
złożyły kwiaty i ustawiły znicze.

tekst i zdjęcie: Agnieszka Postołowicz

Dzieci dla Niepodległej
Wieża Niepodległości, Kapsuła Czasu – święto patriotyzmu w Niepublicznej 

Szkole Podstawowej z oddziałami Przedszkolnymi „Bajeczka” w Niewodnicy 
Kościelnej.

Na placu przy Szkole stanęła „Wieża Niepodległości z Serc Kochających 
Polskę” – potwierdzenie patriotyzmu, wychowania dzieci dla ojczyzny oraz 
wyraz uczczenia pamięci bohaterów poległych za wolną Polskę. 15 listopada 
2019 r. społeczność placówki wraz z gośćmi uczciła 101. rocznicę Niepodległej. 
Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, wciągnięciu flagi na maszt i zapaleniu 
znicza, Wieża została zwieńczona sercami. Najpierw swoje symboliczne ser-
duszka z wypisanymi imionami umieścili przedszkolacy. Następnie uczynili 
to goście: Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Waldemar Wilczewski 
– zastępca wójta, Jarosław Czech – przewodniczący Rady Gminy, Marek Kon-
dzior – wiceprzewodniczący, a także nadkom. Tomasz Organek – Komendant 
Komisariatu Policji w Łapach, Jadwiga Drozdowska, Beata Dryl, Jerzy Bączek 
– radni Gminy oraz Zdzisław Narel – prezes TPN.

Następnie odbył się akt przygotowania Kapsuły Czasu. Do specjalnej 
tuby włożone zostały teksty mówiące o obecnych czasach, napisane przez 
uczniów, nauczycieli, dyrektora, mieszkańców i rysunki przedszkolaków. 
Zamknęliśmy w niej zdjęcia, gazetkę szkolną, a także jesienny liść. Zakręconą 
włożono do pojemnika pod Wieżą Niepodległości. Otworzą ją nasi przod-
kowie w 2119 r., czyli za sto lat.

Marek Danilewicz 
zdjęcie: Urszula Danilewicz

,,Patriotyczne śpiewanie” okazało się doskonałym pomysłem na aktywne uczestnictwo 
w Narodowym Święcie Niepodległości.

Marek Danilewicz – dyrektor szkoły przekazał życzenia od Dariusza Piontkowskiego 
– Ministra Edukacji Narodowej, Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego oraz po-
słów na Sejm RP.



„Dzisiaj Dziewica idzie tajemniczo zrodzić 
w grocie Przedwieczne Słowo. Raduj się, 
świecie, usłyszawszy o tym, wysławiaj 
z aniołami i pasterzami chcące objawić się 
małe Dzieciątko, Przedwiecznego Boga” 

(Kontakion, ton 3)
Wszystkim mieszkańcom Gminy Turośń 

Kościelna składam najlepsze życzenia z okazji 
świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego 
Nowego Roku, aby przyjście na świat 
Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, 
nadzieję i miłość. 

o. Jarosław Jóźwik
Proboszcz Parafii  

pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się  
do swego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie...”

św. Matka Teresa z Kalkuty
Na Święta Bożego Narodzenia, bliskiego 

i serdecznego spotkania z Nowonarodzonym 
Jezusem, ślę Wszystkim Parafianom 
i mieszkańcom Gminy Turośń Kościelna 
życzenia:

By światło betlejemskiej stajenki 
rozpraszało wszelkie ciemności, przywracało 
wiarę i nadzieję, a atmosfera Świąt niosła 
wszystkim pokój i radość każdego dnia 
w zbliżającym się Nowym Roku 2020.

ks. Andrzej Rogoziński 
Proboszcz Parafii  

pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej

W ten świąteczny czas Bożego Narodzenia, 
łamiąc się opłatkiem Wszystkim składam 
życzenia! 
Włodarzom Gminy i Radnym wybranym, 
aby dbali o dobro w gminie zamieszkanym, 
służbę swą traktując, jako troskę o dobro 
każdego, 
o tym pamiętali patrząc na Nowonarodzonego. 
Wiele łask Bożych, aby Wszystkim się darzyło, 
zdrowia, szczęścia, powodzenia i w Nowym 
Roku lepiej było.

ks. Andrzej Sadowski 
proboszcz Parafii  

pw. św. Antoniego Padewskiego 
w Niewodnicy Kościelnej

Na stole Wigilijnym, zgodnie z tradycją, ma się znaleźć 12 potraw.  
Panie kucharki z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej podają sprawdzony 
przepis na rybę

Ryba z pieczarkami 
i papryką
SKŁADNIKI:

 ] 6 filetów ryby – według uznania,

 ] 40 dag pieczarek

 ] 2 papryki czerwone

 ] 30 dag marchewki

 ] delikat czerwony

SPOSÓB 
PRZYGOTOWANIA:

Rybę obtaczać w mące 
i usmażyć. Pieczarki 
pokroić w ósemki, a pa-
prykę w paski. Marchew 
ugotować i pokroić w kost-
kę. Wszystkie składniki oddziel-
nie podsmażyć, następnie przełożyć 
do garnka, dodać delikat czerwony (do smaku, 
według uznania) i wymieszać. Zalać rybę. Można dodać do tego podsmażoną cebulę.

Życzymy smacznego!

Z okazji Świat Bożego Narodzenia, obfitości łask  
oraz radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych,  

jak również wszelkiej pomyślności  
w nadchodzącym Nowym Roku

życzą
Właściciele i pracownicy Zakładu Mięsnego „BOST”  

z Turośni Kościelnej



Życzymy, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół...

Spotkanie Opłatkowe A. D. 2019
– Życzę Państwu, aby czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia był czasem pokoju i pojednania – mówił Grzegorz Jakuć, wójt gminy 
podczas Spotkania Opłatkowego, które odbyło się 15 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej. Swoją 
obecnością wieczór uświetnili: Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej, poseł na Sejm RP, Bohdan Paszkowski – wojewoda 
podlaski, Urszula Jabłońska – wicedyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej, Tomasz Miliszkiewicz – Starszy Łomżyńsko-Drohickiego Brac-
twa Kurkowego, radni Powiatu Białostockiego i radni gminni wraz z Jarosławem Czechem – przewodniczącym, jak też dyrektorzy placó-
wek oświatowych oraz sołtysi i mieszkańcy gminy Turośń Kościelna.

W świąteczny nastrój wprowadzili zebranych seniorzy z amatorskiej grupy teatralnej Klubu Senior+ w inscenizacji Nocy Betlejemskiej. Dzięki Kwarte-
towi Dworskiemu mieliśmy okazję wysłuchać najpiękniejszych polskich kolęd i, na koniec koncertu, wspólnie wyśpiewać „Bóg się rodzi”. Zwieńczeniem 
wydarzenia były, płynące z głębi serca życzenia od duszpasterzy posługujących w parafiach z terenu gminy oraz wspólna modlitwa, której przewodniczył 
ks. Andrzej Rogoziński – proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej. Uroczystość zakończyła się symbolicznym przełamaniem opłatka.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Danilczuk


