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Wielkanoc to czas odrodzenia,  
wypełniony otuchą i wiarą w to, co pozornie niemożliwe.  

Życzymy Państwu, aby nadchodzące Święta Wielkanocne  
były pełne radości, miłości i życzliwości.

Aby nadzieja zapukała do Państwa drzwi, 
a siły witalne i wiara w słoneczne dni nigdy nie opuszczały. 

Jarosław Czech
Przewodniczący Rady Gminy  

Turośń Kościelna

Grzegorz Jakuć  
Wójt Gminy 

Turośń Kościelna
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Życzymy Państwu, 
aby – pomimo dzisiejszych 

ograniczeń – 
Święta Wielkanocne były 

pełne nadziei i radości. 
Niech trudności umocnią 
naszą wiarę, spoją więzi 

rodzinne i dodadzą 
energii na kolejne dni, 

a Zmartwychwstały Chrystus 
przyniesie ukojenie  

i pokój serc.
Redakcja

Lutowa sesja Rady Gminy Turośń Kościelna

Razem 
to sukces
Przyjęcie Gminnego Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz Ochro-
ny Ofiar Przemocy na lata 2020-2024, 
ustalenie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczyciel oraz 
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na dofinansowanie roz-
woju infrastruktury drogowej na terenie 
gminy.

To tylko nieliczne punkty, nad którymi obra-
dowali radni, 27 lutego 2020 r., podczas XIII sesji 
Rady Gminy Turośń Kościelna.

Praktyką lat ubiegłych, Gmina udzieli pomocy 
finansowej Powiatowi Białostockiemu na rozwój in-
frastruktury drogowej (Uchwała Nr XIII/103/2020). 
648.294,00 zł z budżetu gminy przeznaczonych 
zostanie na zadanie „Przebudowa z rozbudową 
drogi powiatowej Nr 1543B w m. Niewodnica Ko-
ścielna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt 
Napoleoński (gm. Turośń Kościelna)”.

Zniesiony został wymóg prowadzenia odręb-
nej księgowości przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, dlatego też, w wyniku głosowania, 
zmieniona została uchwała w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyj-
nych zaliczanych do sektora finansów publicznych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Turośń Kościelna. (Uchwała Nr XIII/104/2020).

Radni głosowali także za zmianą uchwały 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2020 r. W wyniku zmian 
w uchwale, w posiedzeniach komisji konkurso-
wych mogą brać udział oferenci. (Uchwała Nr 
XIII/106/2020).

Ponadto, przyjęty został Gminny Program Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy na lata 2020-2024. (Uchwała Nr 
XIII/107/2020) Rada Gminy zatwierdziła również 
plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. (Uchwała 
Nr XIII/110/2020).

Uroczystym momentem podczas lutowych 
obrad było pożegnanie, udających się na emery-
turę, pracowników Urzędu Gminy. Alinie Bondar 
– sekretarz i Ryszardzie Wojszel – skarbnik gminy, 
Grzegorz Jakuć – wójt i Jarosław Czech – prze-
wodniczący Rady, złożyli podziękowania i wyrazy 
uznania za wieloletnią pracę na rzecz samorządu 
i społeczności gminnej. Radni, na wniosek wój-
ta, odwołali ze stanowiska skarbnika (Uchwała 
Nr XIII/105/2020), jednak wobec ośmiu głosów 
przeciw, nie powołali nowego, o co również wnio-
skował Wójt Gminy.

Radni nie zdecydowali się na głosowanie nad 
projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Turośń Kościelna na 2020 r.”

Na XIII sesji rady gminy poruszane były również 
tematy związane z oświatą. Ustalony został plan 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. W budżecie Gminy zostały wyod-
rębnione środki w wysokości 0,8% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagro-
dzenia nauczycieli. Dofinansowanie przyznawa-
ne będzie, m.in. na studia, studia podyplomowe 
i kursy kwalifikacyjne z zakresu biologii, plastyki, 
integracji sensorycznej, czy tyflopedagogiki, a jego 
maksymalna kwota na jednego nauczyciela za je-
den semestr nauki wynosi 1.000 zł (Uchwała Nr 
XIII/108/2020). Określone zostały także kryteria 
przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, 
które będą brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, liczba punktów 
za każde z tych kryteriów niezbędnych do ich 
potwierdzenia. (Uchwała Nr XIII/109/2020).

Podczas lutowych obrad zostało przyjęte spra-
wozdania z działalności Komisji stałych Rady Gminy 
Turośń Kościelna na rok 2019.

Waldermar F. Wilczewski 
Zdjęcia: Bożena Bieryło

„Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować 
razem to sukces.” Słowami Henry’ego Forda zakończyła 
swoje przemówienie Alina Bondar, sekretarz Gminy.

Ustępująca z urzędu Skarbnika Gminy Ryszarda Wojszel, 
przyjmuje życzenia od Grzegorza Jakucia – wójta i Jaro-
sława Czecha – przewodniczącego Rady Gminy.
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Podsumowanie finansów gminy Turośń Kościelna za rok 2019

Wykonanie budżetu
Przedstawiamy zestawienia budżetowe za 2019 rok. Z punktu widzenia księgowości, okres ten został właśnie rozliczony i zamknięty. Warto więc zoba-

czyć, jak wygląda realizacja gminnych dochodów i wydatków oraz inwestycji. Dochody Gminy zamknęły się w kwocie 34.767.119,28 zł, co stanowi 101,02% 
planu. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 33.578.687,22 zł, czyli 94,98% przewidywań. Dochody bieżące, to kwota 30.364.681,75 zł a wydatki bieżące, 
to 26.286.426,78 zł. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 4.078.254,97 zł, tym samym zostały spełnione wymagania określone przepisami 
ustawy o finansach publicznych. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 7.292.260,44 zł. Realizacja gminnych dochodów i wydatków oraz 
inwestycji w uproszczonych zestawieniach przedstawiają poniższe tabele.                                                                                                                  

Elżbieta Ożarowska

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2019

z tego źródła finansowania

dochody własne jst kredyty i pożyczki
wpłaty mieszkańców

Środki Unijne
Budżet państwa

1 Rozbudowa sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych na terenie gminy 391 045,29 337 090,76  53 954,53  

2 Udowa kanalizacji sanitarnej 
w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej 31 870,00 31 870,00

3 Zakup gruntów 11 486,00 11 486,00

4
Montaż odnawialnych źródeł energii 

na obiektach użyteczności publicznej 
w Gminie Turośń Kościelna

1 113 194,07 366 619,23  746 574,84

5 Przebudowa drogi gminnej nr 106675B 
w Czaczkach Wielkich 1 790 839,38 1 203 929,43 586 909,95  

6 Przebudowa dróg gminnych w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 78 109,99 78 109,99  

7 Budowa wiaty przystankowej 4 500,00 4 500,00  

8 Zakup urządzenia do ścinania 
zakrzaczeń na poboczach 35 055,00 35 055,00  

9 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chodory 359 930,00 324 930,00 35 000,00  

10 Modernizacja kotłowni w Zespole 
Szkół w Turośni Kościelnej 157 440,00 157 440,00  

11 Modernizacja oczyszczalni w Turośni 
Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach 2 814 880,00 931 693,46  1 883 186,54

12 Rozbudowa oświetlenia na terenie 
gminy Turośń Kościelna 103 188,00 102 448,00  740,00  

13 Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 111 512,00 111 512,00  

14 Zagospodarowanie działek gminnych 
na cele sportowo - turystyczne 289 210,71 240 567,44 48 643,27  

Ogółem 7 292 260,44 3 937 251,31 725 247,75 2 629 761,38

L.p. Zrealizowane dochody

1 Dochody majątkowe (sprzedaż działek 
i dofinansowanie inwestycji) 4.402.437,53

2 Dochody z subwencji ogólnej 1.314.869,00

3 Dochody z subwencji oświatowej 5.575.589,00

4 Dochody z tyt. dotacji na zadania 
oświatowe i  innych wpłat na oświatę 956.684,42

5 Dochody z tytułu dotacji na opiekę społeczną i rodzinę 8.536.211,98

6 Dochody z podatków i opłat 12.508.885,55

7 Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 1.011.205,84

8 Pozostałe dochody 461.235,96

Razem 34.767.119,28

L.p. Zrealizowane wydatki

1 Wydatki inwestycyjne 7.292.260,44

2 Dotacje podmiotowa dla GOK 610.247,21

3 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 9.788.858,11

4 Wydatki na funkcjonowanie Rady 
Gminy i Urzędu Gminy 2.830.837,82

5 Pomoc społeczna i pomoc rodzinie 9.311.283,35

6 Drogi oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.013.576,59

7 Koszty obsługi  gospodarki odpadami komunalnymi 996.983,25

8 Pozostałe wydatki 1.734.640,45

Razem 33.578.687,22
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KOMUNIKATY

Działki gminne w Turośni Kościelnej

Nieruchomości do sprzedaży
Wójt Gminy Turośń Kościelna zaprasza 
do zapoznania się z ofertą nieruchomości 
stanowiących własność Gminy, przezna-
czonych do sprzedaży. Działki zlokalizo-
wane są w Turośni Kościelnej w okolicach 
ulic: Akacjowej, Leśnej, Jarzębinowej, 
Felkowo, Malinowej i Lnianej. Wszystkie 
działki przeznaczone do sprzedaży objęte 
są miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego – Uchwała Nr XXVII/206/09 
z dnia września 2009 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Turośń Kościelna, gm. 
Turośń Kościelna i przeznaczone są:

 ] pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciąż-
liwego – działki o powierzchni ok. 1.000 m2, 
oznaczone w planie symbolem MN;

 ] pod zabudowę usługową i rzemieślniczą 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej – działki o powierzchni 
2.070-2.740 m2, oznaczone w planie symbo-
lem UMN,

 ] pod zabudowę rzemieślniczą i usługową – 
działki o powierzchni 2.300-6.045 m2, ozna-
czone w planie symbolem UR.
W stosunku do wszystkich działek istnieje moż-

liwość podłączenia się do sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej.

Turośń Kościelna jest miejscowością bardzo 
atrakcyjną pod względem mieszkalnictwa czy 
rozwoju usług. Zlokalizowane są tu takie instytucje 

jak, m. in. Urząd Gminy z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, 
Ośrodek Zdrowia, Zespół Szkół, Filia Poczty Pol-
skiej oraz duży zakład mięsny i sklepy spożywcze. 
Obecnie w Turośni Kościelnej swoją siedzibę 
ma 49 podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą, oferujących, np. usługi budowlane, 
weterynaryjne, fryzjerskie i kosmetyczne i stoma-
tologiczne. Ponadto Turośń Kościelna jest dobrze 

skomunikowana ze stolicą województwa – Bia-
łymstokiem – poprzez funkcjonujący transport 
publiczny oraz dzięki zmodernizowanej drodze 
wojewódzkiej Nr 678.

Dodatkowe informacje odnośnie ofero-
wanych działek można uzyskać w Referacie 
Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Gminy Turośń Kościelna, pok. nr 
25 oraz pod numerem telefonu 85 715 80 13.

Dofinansowanie na OZE dla mieszkańców w formie grantów

Wykorzystujemy słońce
Kolejne domy z zamontowanymi kolektorami słonecznymi bądź ogniwami 

fotowoltaicznymi? To bardzo prawdopodobne. Gmina Turośń Kościelna ponownie 
sięgnęła po, przeznaczone na ten cel, środki unijne.

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Zarząd Województwa Podlaskiego naboru 
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, złożyliśmy dwa wnioski, 
na montaż łącznie 244 instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym 124 szt. ogniw 
fotowoltaicznych i 120 szt. kolektorów słonecznych. Zgodnie z harmonogramem 
konkursu, zamieszczonym na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podla-
skiego, obecnie trwa ocena formalno-merytoryczna wniosków, których w odpowie-
dzi na konkurs wpłynęło aż 109, o łącznej wartości dofinansowania ok. 134 mln zł. 
Przewidywany termin ogłoszenia wyników i podpisywania umów o dofinansowanie 
to wrzesień-październik br. Po uzyskaniu informacji, że Gmina otrzymała wsparcie, 
zostanie przeprowadzona rekrutacja wśród mieszkańców.

WAŻNE! W ramach obecnego naboru zmianie ulegają zasady dofinansowania. 
Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej to na mieszkańcach, tzw. Gran-
tobiorcach, spoczywać będzie obowiązek wyboru wykonawcy instalacji OZE, 
po wcześniejszym przeprowadzeniu rozeznania rynku, opłacenia w całości po-
niesionych kosztów oraz przedstawienia Grantodawcy (Gminie Turośń Kościelna) 
dokumentów niezbędnych do rozliczenia inwestycji. Wypłata dofinansowania 
nastąpi po pozytywnej weryfikacji przez Gminę przedłożonej dokumentacji.

Kamil Tomasz Dobrzyński

Ewidencja szamb
Ponownie przypominamy mieszkańcom Gminy, którzy nie zło-

żyli jeszcze zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym 
(szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, o wypełnieniu 
zgłoszenia i dostarczenie do 15 maja 2020 r. na adres: sekretariat@
turosnkoscielna.pl Zgłoszenie powinien złożyć każdy właściciel 
lub użytkownik nieruchomości niepodłączonej do gminnej sieci 
kanalizacyjnej, który nie wypełnił swojego obowiązku w sierpniu 
2019 r. Druk ewidencji zbiorników bezodpływowych dostępny jest 
na stronie gminy www.turosnkoscielna.pl w zakładce „załatw sprawę”.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminie, właściciele nieruchomości 
są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do 
wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy 
(szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni 
mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie ze-
zwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych. Informujemy, że aktualnie zezwolenie na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych na terenie gminy posiada dziewięć firm – wykaz dostępny jest 
na stronie www.turosnkoscielna.pl w zakładce ochrona środowiska.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować 
korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy lub dowodów 
płacenia za usługi.

Marzena Dobrzyńska

źródło: turosnkoscielna.e-mapa.net
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INWESTYCJEKOMUNIKATY

Przebudowa dróg w Niewodnicy Koryckiej i Turośni Kościelnej

Inwestycje drogowe

Termomodernizacja świetlic wiejskich

Wykonawca wybrany
Gmina Turośń Kościelna rozstrzygnęła prze-

targ na termomodernizację czterech świetlic 
na terenie gminy. Firma BTM Tomasz Zembko 
została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego i przeprowadzi 
roboty budowlane związane z termomodernizacją 
kolejnych czterech obiektów na terenie naszej 
gminy – świetlic oraz siedzib OSP w Iwanówce, 

Chodorach, Borowskich Michałach i Borowskich 
Ciborach. Zakres planowanych prac obejmuje m. 
in. docieplenie stropodachu wraz z wymianą 
poszycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrz-
nych i podłóg, wymianę stolarki drzwiowej i okien-
nej, wymianę instalacji elektrycznej oraz remont 
pomieszczeń wewnątrz budynków. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to 31.08.2020 r.

Realizacja inwestycji jest możliwa przy 
wsparciu ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020. Jej całkowita wartość wyno-
si: 2.767.500,00 zł, natomiast dofinansowanie: 
895.530,90 zł. Obecnie trwają ustalenia dotyczące 
możliwości zapewnienia odpowiednich środków 
z budżecie Gminy.

Cztery świetlice zyskają wkrótce nowy wygląd. Wizualizacja świetlicy wiejskiej w Iwanówce po termomodernizacji.

Powoli dobiegają końca prace związane z przebudową ul. 
Strażackiej w Turośni Kościelnej oraz ul. Piaskowej w Nie-
wodnicy Koryckiej. 

W wyniku przebudowy, której wykonawcą jest firma Solidmat 
Mateusz Regucki, dotychczas żwirowa, z licznymi ubytkami, ulica 
Strażacka będzie miała jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego. 
Dodatkowo inwestycja obejmowała m.in. przebudowę skrzyżowania 
z drogą gminną – ul. Wysokie, budowę zjazdów wraz z przepustami.

Również mieszkańcy ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej wkrót-
ce będą mogli korzystać z wyremontowanej drogi. Wykonawcą 
inwestycji, w wyniku której ul. Piaskowa zyska nawierzchnię z kostki 
betonowej, jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Krystex” 
Żukowski Krzysztof z siedzibą w Czarnej Białostockiej.

Realizacja obu inwestycji, których wartość wyniesie 1 670 808,95 zł, 
była możliwa przy uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych w wysokości 780 169,79  zł. Wkład własny Gminy 
w przebudowę ulic Strażackiej i Piaskowej wyniesie 890 639,16 zł. 

Na liście zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do 
dofinansowania w ramach FDS znalazły się kolejne cztery odcinki dróg: 
w miejscowościach: Borowskie Żaki, Stoczki, Trypucie oraz ulica Polna 
w Niewodnicy Kościelnej, których przebudowa planowana jest na 2021 r. 

Trwa również przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1543B 
– ul. Topole w Niewodnicy Kościelnej (wartość inwestycji: 2 307 399,00 zł). 
Inwestycja ta także jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych (1 008 311,00 zł). Wkład własny rozłożony jest niemal po 
połowie pomiędzy Gminę Turośń Kościelna (648 294,00 zł), a Powiat 
Białostocki (650 794,00 zł). Termin ukończenia robót to 31 sierpnia 
br., jednak łagodna zima daje nadzieję na wcześniejsze ukończenie 
inwestycji. 

Ul. Piaskowa w Niewodnicy Koryckiej z na-
wierzchnią z kostki betonowej. 

Ul. Strażacka w Turośni Kościelnej z nową na-
wierzchnią.

TEKSTY I ZDJĘCIA: KAMIL TOMASZ DOBRZYŃSKI
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Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy, zdalne nauczanie i telefoniczne konsultacje z lekarzem rodzinnym – kroki zapobiegawcze rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa

Epidemia
Bezprecedensowa sytuacja zagrożenia 
epidemicznego w sposób istotny wpły-
nęła na codzienne życie wszystkich oby-
wateli, także mieszkańców naszej gminy. 
Zarządzenia wprowadzane na szczeblu 
centralnym znalazły swoje przełożenie 
na szczeblu lokalnym. Ze względów bez-
pieczeństwa niezbędne było wprowa-
dzenie zmian w organizacji pracy Urzędu 
Gminy w Turośni Kościelnej. W związku 
z zagrożeniem epidemiologicznym ko-
nieczne było zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom oraz pracownikom Urzędu. 
Aby to zapewnić od 13 marca 2020 r. do od-
wołania Urząd Gminy w Turośni Kościelnej 
będzie obsługiwał interesantów wyłącznie 
telefonicznie, mailowo i korespondencyj-
nie. Pracownicy Urzędu pozostają na stano-
wiskach od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30-15.30, jednak wszelkie informacje 
będą udzielane jedynie drogą telefoniczną 
bądź elektroniczną, a decyzje i inne doku-
menty na wniosek osób zainteresowanych 
będą wydawane wyłącznie koresponden-
cyjnie. W przypadku konieczności osobi-
stego kontaktu konieczny jest wcześniejszy 
kontakt telefoniczny (tel.: 85 715 80 00).

Zagrożenie koronawirusem w sposób istotny 
wpłynęło na życie codzienne. Od 16 marca 2020 r. 
wszystkie szkoły na terenie gminy zostały zamknięte, 
uczniowie pozostają w domach, a nauczanie jest 
prowadzone zdalnie. W ramach projektu #zdal-
naszkoła, przygotowanego przez Ministerstwo 
Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 
który ruszył 1 kwietnia 2020 r. jednostki samorządu 
terytorialnego mogą ubiegać się o sfinansowanie 
zakupu potrzebnego sprzętu: laptopów, tabletów 
oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie 
posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację 
zdalnych lekcji. W celu zapewnienia nauczania zdal-
nego Gmina udostępniła własne zasoby sprzętowe 
i wystąpiła z wnioskiem o sfinansowanie dodatko-
wego sprzętu komputerowego z przeznaczeniem 
dla potrzebujących uczniów. Zgodnie z centralnym 
programem Gmina Turośń Kościelna może na ten cel 
dysponować kwotą 60 tys. zł. Od 12 marca 2020 r. 
do odwołania została zawieszona działalność Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Turośni Kościelnej i jej filii w Turośni Dolnej.

Znacznym utrudnieniem dla mieszkańców jest 
odwołanie kursów organizowanych przez firmę 
Voyager i PKS NOVA. Ze względów na profilaktykę 
epidemiczną został wprowadzony zakaz wstępu 
na plenerowe place zabaw na terenie gminy oraz 
korzystania z siłowni plenerowych. W związku 
z epidemią dyrekcja MPO od 18 marca 2020 r. 
do odwołania wstrzymała pracę PSZOK w Try-
puciach oraz przesunęła termin odbioru odpadów 
wielkogabarytowych. Informacje o ewentualnych 
zmianach w terminach odbioru odpadów będą 
podawane na bieżąco na stronie internetowej 
Gminy (www.turosnkoscielna.pl), za pośrednic-
twem aplikacji LUPE i na tablicach ogłoszeniowych.

Kolejną niedogodnością związaną z epidemią 
są zmiany w funkcjonowaniu lokalnej służby zdro-
wia. Z powodu zagrożenia epidemicznego, zgodnie 
z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
do niezbędnego minimum zostały ograniczone 
wizyty w ośrodkach zdrowia. Szczególnie zalecone 
zostały telefoniczne konsultacje objawów chorobo-
wych z lekarzem lub pielęgniarką. W razie potrzeby 
istnieje możliwość otrzymania elektronicznego 
zwolnienia lekarskiego i kodów do recepty na leki 
oraz telefonicznego zamawiania recept na stale 
zażywane leki. NZOZ w Turośni Kościelnej prosi 
o kontakt telefoniczny a w przypadkach nagłych 
zachorowań (wysoka gorączka, kaszel, duszność, 
bóle mięśni) osób powracających z zagranicy, 
z miejsc występowania epidemii o bezzwłoczne 
powiadomienie stacji sanitarno-epidemicznej 
(tel.:698 145 904).

Zaistniała sytuacja skłoniła Wójta Gminy Turośń 
Kościelna do podjęcia działań mających na celu 
pomoc przedsiębiorcom na terenie gminy. Wójt 
przypomniał, że istnieje możliwość rozłożenia na 
raty, odroczenia płatności lub umorzenia należno-
ści czynszowych za korzystanie z nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna. 
Podobnie, w związku z sytuacją zagrożenia epi-
demicznego, mając na uwadze dobro podatnika, 
Wójt Gminy Turośń Kościelna, przypomniał o moż-
liwości odroczenia, rozłożenia na raty lub umo-
rzenia zobowiązań finansowych na rzecz Gminy. 
Ze wspomnianych możliwości mogą skorzystać 
podmioty, które zostały zmuszone do zaprzestania 
lub ograniczenia działalności w związku z epidemią.

W związku z zagrożeniem koronawirusem 
konieczne jest unikanie przebywania w za-
tłoczonych pomieszczeniach, ograniczenie 
przemieszczania się i wychodzenia z domów. 
Niezbędne jest ścisłe przestrzeganie przepisów 
stanu epidemii oraz poleganie na komunika-
tach i wytycznych Głównego Inspektora Sa-
nitarnego oraz Ministra Zdrowia. Szczególnie 
ważna jest obywatelska solidarność, wzajemna 
troska i życzliwość, a przede wszystkim dba-
łość o o osoby najstarsze i schorowane, które 
są najbardziej narażone na skutki zarażenia 
koronawirusem.

Waldemar F. Wilczewski

UG zapewnia pracownikom maseczki i rękawiczki 
ochronne, które są niezbędne podczas pracy w czasie 
epidemii.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Bia-
łymstoku informują, że ze względu 
na sytuację epidemiologiczną, w kwiet-
niu br. zostają wstrzymane odczyty 
wodomierzy przez inkasentów.

W związku z powyższym prosimy 
naszych Odbiorców z terenu gmin: 
Czyże, Dąbrowa Białostocka, Grodzisk, 
Nurzec-Stacja, Siemiatycze, Turośń 
Kościelna o samodzielne odczytanie 
i podanie stanów wodomierzy pod 
nr tel. 85 742 90 50 lub 85 661 04 40 
do 24 kwiaetnia 2020 r.

Jednocześnie  informujemy, 
że w przypadku braku odczytu zo-
stanie wystawiona faktura z odczytem 
szacunkowym.

W czasie epidemii zalecany jest telefoniczny kontakt 
z Urzędem Gminy.

Interesanci proszeni są o zostawienie korespondencji 
w skrzynce podawczej.
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Zostały zakończone walne zebrania w jednostkach OSP Gminy Turośń Kościelna.

Podsumowania i plany 
W zebraniach uczestniczyli Grzegorz Jakuć 
– wójt Gminy Turośń Kościelna, przedstawi-
ciele samorządu terytorialnego jak rów-
nież,współpracujący na co dzień z ochotni-
kami, przedstawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej mł. bryg. Dariusz Koc – Zastępca 
Komendanta Miejskiego PSP, bryg. Ro-
bert Tadeusz Dzierżek – Dowódca JRG nr 
5 w Łapach, mł. bryg. Andrzej Zalewski – 
Zastępca Dowódcy JRG Nr 5 w Łapach, mł. 
bryg. Andrzej Łęczycki – Dowódca JRG Nr 2 
w Białymstoku oraz reprezentanci Gmin-
nego Zarządu Oddziału OSP RP w Turośni 
Kościelnej na czele z dh Szymonem Kon-
drackim.

Podczas zebrań  szczególną uwagę poświęcono 
przedstawieniu osiągnięć jednostek OSP i współ-
pracy w zakresie ratownictwa w minionym 2019 
roku oraz pozyskania nowoczesnego wyposażenia 
i sprzętu.

W dyskusji nad przedstawionymi na zebraniach 
sprawozdaniami za 2019 rok oraz zamierzeniami 
na 2020 rok, podkreślano, że jednostki OSP wy-
magają zwiększenia dofinansowania zarówno 
na wydatki bieżące, ze względu na zwiększające 
się corocznie ilości zdarzeń, jak też na utrzymanie 
należytego stanu bazy lokalowej OSP – w tym 
na wydatki remontowe i modernizacyjne.

Przedstawiciele PSP zwracali szczególną uwagę 
na konieczność ciągłego szkolenia ochotników 
oraz bezpiecznych zasad prowadzenia przez nich 
akcji ratowniczo-gaśniczych, przedstawiciele sa-
morządu oferowali wsparcie finansowe dla potrzeb 
utrzymania i podwyższenia gotowości operacyjnej 
jednostek.

Paweł Kondracki

Naprawa uszkodzonych nawierzchni, wycinki krzaków – trwają prace na drogach gminnych

Wiosenne równanie dróg
Na terenie gminy Turośń Kościelna łączna dłu-

gość dróg publicznych wynosi ponad 162 km. 
Są to drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
Główne ciągi komunikacyjne stanowią drogi woje-
wódzkie i powiatowe. Drogami gminnymi odbywa 
się przede wszystkim ruch lokalny, bezpośredni 
dojazd do nieruchomości, pól i lasów. Gmina Tu-
rośń Kościelna zarządza 46 drogami publicznymi 
o długości ponad 70 km, z których blisko połowa 
posiada nawierzchnię utwardzoną.

Dbałość o stan dróg gminnych jest jednym 
z ważnych zadań realizowanych przez pracowni-
ków Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Prace wykonywane są przy wykorzy-
staniu środków technicznych będących w dyspo-
zycji Gminy oraz z równiarką drogową.

Łagodna zima sprawiła, że nie było koniecz-
ności odśnieżania, jednak na wiosnę niezbędne 
było podjęcie prac przy naprawie uszkodzonych 
nawierzchni. Po ustabilizowaniu gruntu, przy sprzy-
jającej pogodzie, rozpoczęły się prace związane 
z profilowaniem nawierzchni dróg gruntowych 
z wykorzystaniem równiarki drogowej. Zwiększa-

jąca się z roku na rok sieć dróg gminnych, objętych 
harmonogramem bieżącego utrzymania sprawia, 
że jest to proces długofalowy, konieczny do roz-
łożenia w czasie. Oprócz prac wykonywanych 
równiarką, prowadzone są prace remontowe, po-
legające na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni.

Przy realizacji napraw niezbędne jest zacho-
wanie odpowiedniej kolejności prac, z uwzględ-
nieniem charakteru danej drogi oraz jej znaczenia 
w układzie komunikacyjnym. W ostatnim okresie 
rozpoczęto na terenie gminy profilowanie dróg 
przy użyciu równiarki drogowej. Prace realizowane 
są w pierwszej kolejności na drogach stanowiących 
główniejsze szlaki komunikacyjne. Dotychczasowa 
naprawa dróg obejmowała m.in. miejscowości: 
Baciuty Kolonia, Barszczówka, Borowskie Gziki, 
Borowskie Michały, Markowszczyzna, Niewod-
nica Kościelna, Niewodnica Korycka, Piećki, Try-
pucie, Turośń Kościelna, Zalesiany, Zawady. Przy 
sprzyjających warunkach pogodowych prace 
kontynuowane będą po świętach Wielkiej Nocy. 
Ponadto lekka zima sprzyjała prowadzeniu prac, 
związanych z czyszczeniem poboczy. Wykonana 

została wycinka krzaków wzdłuż drogi gminnej 
Trypucie-Baciuty, realizowana jest obecnie przy 
drodze Trypucie-Zawady, a w dalszej kolejności 
kontynuowana będzie na pozostałych wymaga-
jących tego drogach.

Tekst i zdjęcie: Marek Klepacki

Walne zebranie OSP Chodory poprowadził druh Grzegorz Gościewski (stoi). Na zdjęciu od lewej: Paweł Kondracki , 
Grzegorz Jakuć, mł. bryg. Dariusz Koc, dh Szymon Kondracki oraz Tadeusz Drozdowski.

Samorząd wesprze finansowo gminne jednostki OSP. Zdjęcie z zebrania walnego OSP w Turośni Kościelnej.

Wiosna 2020 – droga w Borowskich Żakach.
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Koncert Noworoczny w świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej

Nad dachami 
Paryża

2 lutego br. sala widowiskowa świetlicy wiejskiej w Tu-
rośni Kościelnej zamieniła się w paryską salę koncertową. 
Tego dnia zabrzmiały, te bardziej i mniej znane, najpiękniej-
sze piosenki francuskie w wykonaniu Beaty Marczewskiej 
– wokal, Adama Snopka – pianino i Michała Kubarskiego 
– akordeon. Podczas Koncertu Noworoczonego usłyszeli-
śmy takie utwory, jak: Hymn l’amour, Milord, C’est Si Bon.

Bożena Bieryło,  
zdjęcia: Paweł Kondracki

KULTURA

Grupa teatralna z Klubu Seniora wystąpiła na XXI Przeglądzie Zespołów 
Kolędniczych i Teatrów Wiejskich

Artystyczny sukces
Grupa teatralna Klubu Seniora w Turośni Kościelnej zakwalifikowała 

się do finału wojewódzkiego, startując w XXI Powiatowym Przeglądzie 
Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Gminnym 
Centrum Kultury w Michałowie. Rywalizacja odbyła się 1 lutego. W zmaga-
niach uczestniczyło kilkudziesięciu wykonawców (głównie śpiewaczych) 
z wszystkich gmin powiatu białostockiego. Z grupą spotkał się dr Artur 
Gaweł, na co dzień Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej, który udzielił ze-
społowi kilku cennych rad. Pomysłodawczynią i reżyserką inscenizacji pt.: 
„Moc Nocy Betlejemskiej” jest Danuta Dunaj.

Zdzisław Narel  
zdjęcie: gops.turosn.pl 

Spotkanie z cyklu „Muzyczne wędrówki po gminie”

Ostatki w Pomigaczach
Cudze chwalicie, swego nie znacie – to przysłowie nie dotyczy Klubu Se-

niora, który w ostatni wtorek lutego zawitał do Pomigacz. Poza spotkaniem 
z mieszkańcami wsi, seniorzy mieli czas na spacer, na relaks i odwiedziny 
Gospodarstwa Agroturystycznego Majątek Howieny. Uczestnicy podziwiali 
niezwykle urokliwe miejsce, położone w pięknej scenerii, przywołujące 
uroki dawnej polskiej wsi. Każdy obiekt tu przeniesiony ma swoją historię. 
My pozowaliśmy na tle zabytkowego „Poloneza” znanego z filmu „U Pana 
Boga za miedzą”.

Zdzisław Narel 
zdjęcie: archiwum Klubu Seniora

Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom za poczęstunek i oprowadzenie nas po swoim 
majątku.

Pamiątkowe zdjęcie grupy teatralnej z jury konkursu.
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KULTURA

Kreatywne soboty w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Turośni Kościelnej

Twórczo 
i radośnie

„Zima”, „Walentynki”, „Z kartki i bibuły” to tematy zajęć, 
które odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turo-
śni Kościelnej w ramach „Kreatywnych sobót w bibliotece”. 
Na pierwszym spotkaniu dzieci pokolorowały i wykonały 
piękne bałwanki. Drugie zajęcia obfitowały w czerwone 
serduszka różnej wielkości. Uczestnicy spotkania wykonali 
walentynkowe laurki według własnej inwencji oraz urocze 
kotki i pieski. Na kolejnych spotkaniach, dzieci zrobiły przy-
datne organizery na biurko, piękne tulipany metodą origami 
oraz wspaniałe, kolorowe pompony.

Tekst i zdjęcie: Alina Kowalczuk

Wiklina, silhouette, Picasso – zajęcia plastyczne 
w Gminnym Ośrodku Kultury

Młode talenty
Co środę, na zajęciach plastycznych organizo-

wanych przez GOK, spotykają się młodzi miłośnicy 
prac manualnych. W grupie mamy same talenty! 
Od zapału twórczego i kreatywności aż kipi! Efek-
tem dotychczasowych zajęć są pięknie wyplecione 
serca, ciekawe prace silhouette i rysunki wzoro-
wane na dziełach Picassa.           Agnieszka Danilczuk

zdjęcie: archiwum GOK-u

Zajęcia ruchowe w Gminnym Ośrodku Kultury

Przepis  
na moc energii
Taniec? Ćwiczenia siłowe? Jak najbardziej! Uczestnicy zajęć Ta-
neczny Mix, Latin Fitness i Senior Fitness, organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej znają przepis na do-
bre samopoczucie i poprawę kondycji.

Dzieci w dwóch grupach wiekowych: 7-10 i 11-14 lat, pod okiem instruk-
torki, na cotygodniowych zajęciach Taneczny Mix uczyły się pracy w grupie, 
utrzymywania prawidłowej postawy ciała, ale – przede wszystkim – różno-
rodnych kroków i stylów tańca, ćwicząc choreografię, którą zaprezentowały 
rodzicom.

Rodzice również, w ofercie zajęć GOK-u, mogli znaleźć coś dla siebie. Panie 
w wieku 18+ trenowały na zajęciach Latin Fitness, które były połączeniem 

tańca i ćwiczeń siłowych. Samba? Cha-cha? A może deska, czy nożyce? 
Kroki taneczne, jak i ćwiczenia panie opanowały do perfekcji. Przy tym, nie 
zabrakło śmiechu i dobrej energii.

Na zajęciach ruchowych, co tydzień, spotykali się także seniorzy. Zaan-
gażowania i energii uczestnikom zajęć Senior Fitness może pozazdrościć 
niejeden młodzieniec.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Danilczuk

Akcje czytelnicze dla uczniów Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej

Przedszkole w książkach
Biblioteka przy Szkole Podstawowej im. M. Ko-

nopnickiej w Turośni Dolnej w ramach akcji „Cała 
Polska czyta Dzieciom” od września 2019 r., co 
środę, organizuje w oddziale przedszkolnym po-
ranki z książką. W czasie tych zajęć czytane są opo-
wiadania, bajki oraz wiersze znanych i lubianych 
autorów. Po wysłuchaniu utworów dzieci wyko-
nują prace plastyczne lub mają czas na wspólną 
zabawę. Poranki kończą się wizytą w bibliotece 
i wypożyczeniem książek.

Wraz z Filią Gminnej Biblioteki Publicznej, włą-
czyliśmy się również w ogólnopolską kampanię 
„Mała Książka Wielki Człowiek”, w której zaprosili-
śmy dzieci w wieku 3-6 lat do odwiedzenia z rodzi-
cami biblioteki i odebrania prezentu – „Wyprawki 
Czytelniczej” na dobry start. Książka z broszurą 
ma zachęcić rodziców do codziennego czytania 
z dzieckiem. Akcja cieszy się ogromną popularno-
ścią, przybyło nam dwadzieścioro nowych małych 

czytelników, z czego już dziewięcioro otrzymało 
„Dyplomy Małego Czytelnika” za systematyczne 
odwiedziny w bibliotece i wypożyczanie książek. 
Gratulujemy!

Agnieszka Bagińska 
zdjęcie: Danuta Ostrzygało

Uczestniczki zajęć podczas tworzenia prac silhouette.
Mali uczestnicy akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” wraz 
z Agnieszką Bagińską – nauczycielem bibliotekarzem.

Kolorowe pompony mogą być ciekawą ozdobą naszych pokoi.

Grupa taneczna zaczęła naukę nowej choreografii. Synchronizacja to podstawa.
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OŚWIATA

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej Turośni Kościelnej

Naprzeciw oczekiwaniom – rozmaitości
Świat zmienia się w niespotykanym tem-
pie. Dziś szkoła nie tylko uczy. Młody 
człowiek chce wpływać na proces własnej 
edukacji. Trudno nie przyznać racji. Nie-
łatwo zainteresować, czy zadziwić czymś 
ucznia. W Szkole Podstawowej im. St. Sta-
szica w Turośni Kościelnej to się udaje.

Praca pedagogów potrafi poruszyć młodego 
człowieka, pobudzić go do działania, przy tym 
nie wymaga to wielkich nakładów finansowych, 
wystarczą chęci.

Na zajęciach chemicznych uczniowie samo-
dzielnie wykonują eksperymenty, zgłębiają tajniki 
wiedzy. Są to skomplikowane doświadczenia, jak 
i takie, które każdy może zrobić w domu. Właściwo-
ści przedmiotów czy substancji mogą zaskoczyć.

W ramach prac koła biologicznego mają możli-
wość poznania świata natury w sposób odbiegający 
od podręcznikowej wiedzy. Nie jest im obca łopatka 
ogrodnicza, gleba i dżdżownice, czy karton i mar-

ker. Poznają nowe gatunki 
i ekosystemy, wykorzy-
stując przy tym tablicę 
multimedialną, tablety 
oraz własne smartfony.

Chętni brali udział 
w projekcie „Ferie z eko-
nomią”. Decydując się 
na aktywny wypoczynek 
poszerzali wiedzę eko-
nomiczną, rozbudzali 
i kształtowali w sobie 
umiejętności planowania 
i zarządzania finansami 
osobistymi. Poznawa-
li rolę banku i funkcję 
pieniądza.

Klasy VI przez cały rok 
szkolny realizują zajęcia 
rozwijające uzdolnienia z przedsiębiorczości. Anga-
żują się w działania proponowane w scenariuszach 
lekcji, m.in. w łańcuch skojarzeń, grę w głuchy 
telefon, czy dramę.

Uzdolnieni teatralnie, w ramach cotygodnio-
wych zajęć, wcielali się w różne postacie czy tworzyli 
od podstaw teatr lalkowy. W sobotnie ranki brali udział 
w działaniach teatru szkolnego „Turgina” przygoto-
wując „Calineczkę” i „Królową Śniegu” – spektakle, 
które zostały zaprezentowane w szkole i na scenie 
GOK-u dla mieszkańców gminy i podopiecznych ho-
spicjum w Turośni Kościelnej. Zwieńczeniem pracy 
„Turginy” było zorganizowanie, po raz drugi, Przeglądu 
Przedstawień Świątecznych „Płatki śniegu wokół nas”, 
na którym młodzi aktorzy z pięciu szkół podstawowych 
prezentowali swoje prace.

Uczymy się także gry na mało popularnych 
w Polsce instrumentach – handbells i boomwhac-
kers – uhonorowanych prestiżowymi nagrodami 
w USA, kolorowych rurkach i dzwonkach opartych 
na systemie chroma-notes, który podporządkowuje 
poszczególnym dźwiękom określony kolor. Wystarczy, 
że uderzymy rurką w dowolny rodzaj powierzchni 

lub ręką w dzwonek w kolorze danej nuty i gotowe 
– możliwości tworzenia muzyki są nieograniczone! 
Hasło: Przybij rurkę! jest sygnałem do wspólnej, ra-
dosnej zabawy. Oczywiście, nie obywa się bez nauki 
nut i ćwiczeń rytmicznych, dzięki czemu cis nie myli 
się nikomu z fis, a ósemka z ćwierćnutą.

Realizowana jest autorska innowacja pt. „Bez-
błędni” – połączenie plastyki z nauką języka. 
Uczniowie klasy IV utrwalają w formie ćwiczeń 
podstawowe zasady ortograficzne, trenują zasady 
poprawnej pisowni, łącząc pisanie z rysowaniem, 
malowaniem, kolorowaniem oraz ruchem czy 
śpiewaniem. Uczniowie rozwiązują quizy online, 
tworzą rebusy i ortograficzne piktogramy.

Na pozalekcyjnych zajęciach sportowych, czte-
ry razy w tygodniu, chętni rozwijają swoje pasje 
w grach zespołowych – piłce ręcznej i nożnej, a także 
przygotowują się do zawodów sportowych. Dzię-
ki świetnej infrastrukturze sportowej, w aktywny 
sposób szlifują swoje umiejętności, co – zwłaszcza 
dzisiaj – gdy dzieci spędzają czas przed telewizorem 
czy komputerem, jest niezwykle ważne.      oprac. BEST

zdjęcie: archiwum SP w Turośni Kościelnej

Z życia Szkoły Podstawowej w Tołczach

Aktywni 
i kreatywni

Wiele okazji do świętowania miała 
w ostatnim czasie społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Leonarda Prystroma 
w Tołczach.

Wspólnie obchodziliśmy Święto 
Przyjaźni i Miłości, Dzień Języka Ojczy-
stego, Dzień Kota, Dzień Kobiet i Dzień 
Mężczyzn ph. „Babeczki w kwiateczki” 
i „Eleganccy chłopcy”. W naszej placówce odbył się 
także Dzień Otwarty, podczas którego poznaliśmy 
kandydatów do Oddziału Przedszkolnego i klasy 
I oraz akcja „Ekomisja – nie marnuję”. Odnieśliśmy 
wiele sukcesów w różnych konkursach, m. in. Adam 

Pińczuk uzyskał tytuł laureata, a Jakub Bruszewski 
tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego. Gratulujemy! Jesteśmy dumni z naszych 
uczniów i nauczycieli.

Tekst i zdjęcie: Aneta Tomkiel

Podopieczni Przedszkola 
Niepublicznego,,Puchatek” w Niewodnicy 
Kościelnej na podium

Taneczny sukces
Pięć par tanecznych: Hanna Gryko i Franciszek 

Danilczuk, Wiktoria Jabłońska i Miłosz Kamiński, 
Martyna Maślach i Franciszek Stypułkowski, Antonina 
Lipka i Szymon Domański, Hanna Danilczuk i Szymon 
Reńko, zdobyło pierwsze miejsca i złote medale. 
Dodatkowo trzy z nich otrzymały Super Puchary.

29 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Wa-
silkowie dziesięcioro podopiecznych z Przedszkola 
Niepublicznego „Puchatek” wzięło udział w III Tur-
nieju Tańca Towarzyskiego „Good Step”. O podium 
rywalizowało 400 uczestników w różnych katego-
riach wiekowych i klasach tanecznych. Występy 
uczestników były przeplatane popisami tanecznymi 
profesjonalnej pary: Amandy i Roberta – organiza-
torów turnieju.

Turniej dostarczył tancerzom oraz licznie zgro-
madzonej publiczności wielu wrażeń artystycz-
nych i był wspaniałą zabawą. To niezapomniane 
chwile, podczas których każdy mógł się poczuć 
jak gwiazda.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Postołowicz

Instrumenty od razu spodobały się młodszym i starszym uczniom naszej szkoły, którzy 
najchętniej grają staccato i fortissimo. Na zdjęciu uczniowie kl. 0 wraz z wychowawczy-
nią podczas Dnia Otwartego.

Złote medale, Super Puchary – praca małych tancerzy 
została doceniona.

Pamiątkowe zdjęcie ze wspólnego świętowania Dnia Kobiet i Dnia 
Mężczyzn.



ALLELUJA!  
Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!

Chrystus Zmartwychwstał!
„Jak jeden dzień jest życie każdego zrodzonego z ziemi, 
a dla trudzących się w miłości jest czterdzieści dni postu, 

które spełnijmy radośnie”  
(poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu) 

Te czterdzieści dni to był dla nas trudny czas kwarantanny 
(z łac. quarantena, wł. quaranta giorni). Czterdzieści dni 

w trakcie, których myśleliśmy o sensie naszego życia, 
dbając o nasze zdrowie, ale głownie kierując myśli 

i starania ku naszym bliskim i ku osobom, które szczególnie 
potrzebowały opieki. Trudziliśmy się wypełniając słowa 

Kościoła troszczącego się o zbawienie, ale również 
proszącego Boga o życie i zdrowie każdego człowieka. 

Dzisiaj jesteśmy u celu naszej podróży „przepłynąwszy 
wielką głębię postu osiągnęliśmy zmartwychwstanie 
po trzech dniach Pana i Zbawiciela naszego Jezusa 

Chrystusa, zbawiającego dusze nasze”. 
W tym dniu pragnę pozdrowić wszystkich mieszkańców 

gminy Turośń Kościelna, życząc zdrowia, radości, 
błogosławieństwa Bożego, mając nadzieję, że spotkanie 

ze Zmartwychwstałym Chrystusem doda nam wiary 
i nadziei na kolejne dni naszego życia. 

Zaprawdę Zmartwychwstał!

ks. Jarosław Jóźwik,  
proboszcz Parafii Prawosławnej  

pw. św. Mikołaja Cudotwórcy 
w Topilcu

Chrystus zmartwychwstał,
Prawdziwie 

zmartwychwstał ….
Alleluja!

W tym trudnym czasie 
zmagania się Wszystkich 
z epidemią koronawirusa

Życzę siły 
i wewnętrznej mocy 

od Zmartwychwstałego, 
a przede wszystkim 

zdrowia
i wielu łask Bożych, 

parafianom jak 
i mieszkańcom gminy 

Turośń Kościelna.
Niech Ten, który jest 
Zmartwychwstaniem 
i Życiem Wszystkim 

błogosławi.

ks. Andrzej Rogoziński,  
proboszcz Parafii  
pw. Świętej Trójcy  

w Turośni Kościelnej

Przeżywamy szczególny czas, 
który obejmie też Święta 

Wielkanocne. Gdy Chrystus 
umarł na krzyżu nawet 

apostołowie zwątpili, ale On 
Zmartwychwstał i nastał nowy 

czas nadziei i pragnienie 
Życia nieprzemijającego. 

W Nim złóżmy naszą nadzieję, 
że On pozwoli nam przejść 

przez ten trudny czas, że On 
oczyści z egoizmu i pychy, 

a otworzy na drugiego 
człowieka, abyśmy żyli 

po bratersku w Chrystusie. 
Niech Chrystus uwolni nas 

od lęku i apatii, a wleje 
nadzieję, że On nas nie 
opuści. Niech Chrystus 
wszystkich błogosławi, 

wspiera i prowadzi.

ks. Andrzej Sadowski,  
proboszcz Parafii  
pw. św. Antoniego 

Padewskiego 
w Niewodnicy Kościelnej

Oby Zmartwychwstały Chrystus  
błogosławił nam wszystkim  

w tym trudnym czasie,  
dodawał otuchy, wspierał nadzieją  

i chronił nasze rodziny.
 

Błogosławionych Świąt  
wszystkim naszym Drogim Klientom

życzą  
właściciele i pracownicy  

Zakładu Mięsnego „BOST”  
 z Turośni Kościelnej.



KOMUNIKATY WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU 
EPIDEMICZNEGO SPOWODOWANEGO ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) nieczynny

Ogłoszenie
Wójt Gminy Turośń Kościel-

na informuje, że w związku 
z ogłoszeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego spowodowanym 
pandemią koronawirusa, firma 
MPO Białystok od 19 marca 
2020 r. do odwołania wstrzy-
muje przyjmowanie odpadów w punkcie selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 
w miejscowości Trypucie oraz przesuwa terminy 
odbiorów odpadów wielkogabarytowych (tzw. 
wystawki), które miały się odbyć w kwietniu 2020 
r. Informacje o ewentualnych zmianach terminów 
odbiorów odpadów będą podawane na bieżąco na 
stronie internetowej gminy www.turosnkoscielna.pl, 
za pośrednictwem aplikacji LUPE lub oraz na ta-
blicach ogłoszeń.

Informacja dla korzystających z nieruchomości Gminy 
Turośń Kościelna

Informacja Wójta Gminy Turośń 
Kościelna w związku z wprowadzeniem 

stanu epidemii na terenie kraju.
Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że zgodnie z § 2 ust. 

1 pt 5 oraz §4. ust. 1 Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna 
z 16 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych 
zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Turośń Kościelna oraz jej jednostkom 
organizacyjnym – istnieje możliwość rozłożenia na raty, 
odroczenia płatności lub umorzenia należności czynszowych 
za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Turośń Kościelna.

Z możliwości rozłożenia na raty, odroczenia płatności 
lub umorzenia czynszu mogą skorzystać podmioty, które 
w związku z wprowadzeniem stanu epidemi zostały zmuszone 
do zaprzestania lub ograniczenia prowadzenia działalności 
w wynajmowanych lokalach.

Apel  
do mieszkańców Gminy Turośń Kościelna

W związku z zagrożeniem koronawirusem apeluję 
do wszystkich mieszkańców gminy o unikanie 
przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, 
ograniczenie przemieszczania się i wychodzenia 
z domu. Proszę o bieżące śledzenie komunikatów 
i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
oraz Ministra Zdrowia i skrupulatne stosowanie się 
do publikowanych zaleceń. Apeluję o wzajemną 
troskę i życzliwość, obywatelską solidarność wobec 
zagrożenia. Szczególnie apeluje o zadbanie o osoby 
starsze i schorowane, które są najbardziej narażone 
na skutki zarażenia koronawirusem. Unikajmy 
zgromadzeń, zachowajmy rozsądek.

INFORMACJA 
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

W związku z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 r. na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na pod-
stawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 491 z późn. zm.), mając na uwadze 
dobro podatnika, Wójt Gminy Turośń Kościelna, przypomina 
o możliwości odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia 
zobowiązań podatkowych należnych Gminie.

Wnioski złożone przez podatników będą rozpatrywane na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 
85 715 80 03.


