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Sesje Rady Gminy Turośń Kościelna w II kwartale 2020 r.

Informacje z obrad
W trosce o zdrowie społeczności lokalnej 
sesje rady gminy w drugim kwartale br. 
zostały zorganizowane z zachowaniem 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa: XIV 
(nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy odbyła 
się w trybie zdalnym, zaś na XV sesji radni 
obradowali w świetlicy wiejskiej w Turo-
śni Kościelnej, ze względu na konieczność 
zastosowania niezbędnych zasad reżimu 
sanitarnego.

Sesja online
16 kwietnia 2020 r. odbyła się XIV (nadzwy-

czajna) sesja Rady Gminy Turośń Kościelna. Radni 
przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gmi-
ny na rok 2020, z wyjątkiem zwiększenia środków 
na termomodernizację czterech budynków świe-
tlic. W związku z powyższym inwestycja musiała 
ulec ograniczeniu do wysokości zabezpieczonych 
w budżecie środków finansowych. Podjęta została 
również uchwała w sprawie powołania skarb-
nika Gminy Turośń Kościelna. Na niosek wójta, 
skarbnikiem Gminy została Elżbieta Ożarowska. 
Radni zmienili również uchwałę podjętą w 2017 r., 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za za-
jęcie pasa drogowego dróg gminnych. Zmiana 
dotyczyła sposobu naliczania opłaty za zajęcie 
pasa drogowego.

Ze względu na stan epidemii sesja odbywała 
się zdalnie. Na sali konferencyjnej w Urzędzie 
Gminy, gdzie zwykle obraduje Rada Gminy Tu-
rośń Kościelna, obecni byli jedynie Jarosław 
Czech, przewodniczący Rady Gminy Turośń 
Kościelna, Grzegorz Jakuć, wójt Gminy Turośń 
Kościelna i pracownicy z obsługi rady. Pozostali 
radni w obradach uczestniczyli za pośrednic-
twem łączy teleinformatycznych i głosowali zdal-
nie z domów. System i sprzęt wykorzystywany 
w naszej gminie do głosowania, z niewielkimi 
trudnościami sprawdził się również w takich 
wyjątkowych warunkach.

Sesja absolutoryjna
10 czerwca 2020 r. odbyła się XV Sesja Rady 

Gminy Turośń Kościelna, której tematami wio-
dącymi były: raport o stanie Gminy i sprawozda-
nie z wykonania budżetu za 2019 r. W związku 
z epidemią koronawirusa, to jedno z najważniej-
szych w roku posiedzeń odbyło się w świetlicy 
wiejskiej w Turośni Kościelnej. Rok 2020 jest 
drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi 
przepisami ustawy o samorządzie gminnym, 
wójt gminy zobowiązany jest w terminie do 31 
maja przedstawić Radzie Gminy Raport o stanie 
Gminy, który obejmuje podsumowanie działal-
ności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

Rada udzieliła absolutorium Grzegorzowi Jakuciowi, wójtowi gminy. W imieniu radnych gratulacje wójtowi składa 
Bernarda Leszczyńska

Jarosław Czech – przewodniczący Rady Gminy otwiera XV sesję Rady Gminy, 10 czerwca br. w świetlicy wiejskiej w Tu-
rośni Kościelnej

Na czas wakacji, 

Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom

¿yczê s³onecznych dni, 

bezpiecznego wypoczynku,

wspania³ych przygód 

i niezapomnianych podró¿y.

Grzegorz Jakuæ

Wójt Gminy Turoœñ Koœcielna
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Wójt Gminy Turośń Kościelna odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

Honorowe 
odznaczenie

Grzegorz Jakuć, wójt Gminy Turośń Kościel-
na został odznaczony przez Andrzeja Dudę 
– Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Złotym Krzyżem Zasługi za działalność 
samorządową i społeczną.

27 maja 2020 r., w 30. rocznicę pierwszych wy-
borów samorządowych w Polsce, Prezydent RP 
przyznał ordery i odznaczenia państwowe osobom 
zasłużonym na rzecz samorządu terytorialnego. 

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w War-
szawie, aktu dekoracji dokonała Minister Halina 
Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które 
przez czyny przekraczające zakres ich zwykłych 
obowiązków przyniosły znaczną korzyść państwu 
lub obywatelom.

Agnieszka Popławska 
zdjęcie: Krzysztof Sitkowski/KPRP (prezydent.pl)

Obchody 229. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja

Witaj Maj, 
Trzeci Maj

Ze względu na troskę o zdrowie społeczności 
lokalnej, tegoroczne uroczystości związane z ob-
chodami Narodowego Święta 3 Maja odbyły się 
w innej formie, niż ta przyjęta w latach ubiegłych.

Trzyosobowa delegacja: Grzegorz Jakuć – wójt 
gminy, Jarosław Czech – przewodniczący Rady 
Gminy i Bożena Bieryło – dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury złożyli wiązankę kwiatów przy 
Obelisku św. Jana Pawła II i minutą ciszy uczcili 
229. rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Tekst i zdjęcie: 
Agnieszka Popławska

realizację polityk, programów i strategii oraz 
uchwał Rady Gminy.

Pierwszym punktem obrad było sprawozdanie 
wójta gminy, dotyczące działalności międzyse-
syjnej. Następnym punktem była debata o stanie 
Gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w deba-
cie zobowiązani byli złożyć Przewodniczącemu 
Rady Gminy Turośń Kościelna pisemne zgłoszenie 
poparte podpisami co najmniej 20 osób. Udział 
w debacie nad raportem o stanie Gminy Turośń 
Kościelna zgłosiło trzech mieszkańców: Andrzej 
Leszczyński, Bogdan Jakim i Joanna Ejdys. Rada 
Gminy Turośń Kościelna przy siedmiu głosach „za” 
i siedmiu głosach „przeciw” nie podjęła uchwały 
w sprawie udzielenia wotum zaufania.

Punktem kulminacyjnym sesji absolutoryjnej 
było zapoznanie się przez radnych z opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą sprawozda-
nia z wykonania budżetu, którą odczytał Jarosław 
Czech. Następnie rada jednogłośnie zatwierdziła 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2019 r. i na wniosek Ko-
misji Rewizyjnej jednogłośnie (14 głosów „za”) 
podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absoluto-
rium wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

Bezpośrednio po głosowaniu Grzegorz Jakuć 
podziękował Radzie Gminy za docenienie jego 

pracy oraz otrzymany kredyt zaufania i zapewnił 
o swojej rzetelnej pracy dla dobra całej społecz-
ności lokalnej. Radni wręczyli wójtowi kwiaty 
i złożyli gratulacje oraz podziękowania za realizację 
wszystkich zadań na rzecz naszej Gminy.

Radni przyjęli również sprawozdania z dzia-
łalności: Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
z realizacji Programu współpracy gminy z orga-
nizacjami pozarządowymi.

Rada Gminy ponownie zajęła się tematem 
termomodernizacji budynków świetlic. Uchwa-
łą nr XV/116/2020 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2020 zwiększono środki finansowe 
z przeznaczeniem na remont świetlic w Borowskich 
Ciborach i Borowskich Michałach.

Ponadto Rada Gminy Turośń Kościelna podjęła 
uchwały:

 ] Nr XV/114/2020 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz sprawozda-
nia z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.

 ] Nr XV/115/2020 w sprawie udzielenia Wój-
towi Gminy Turośń Kościelna absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 r.

 ] Nr XV/117/2020 w sprawie zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 
2020-2029.

 ] Nr XV/118/2020 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna 
(rejon ul. Wysokie).

 ] Nr XV/119/2020 w sprawie wskazania wstęp-
nej lokalizacji nowych przystanków komuni-
kacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna.

 ] Nr XV/120/2019 w sprawie nadania nazw 
drogom gminnym we wsi Niewodnica Ko-
ścielna.

 ] Nr XV/121/2019 w sprawie nadania nazw 
drogom gminnym we wsi Turośń Dolna.

 ] Nr XV/122/2019 w sprawie nazw drogom 
we wsi Zalesiany.

 ] Nr XV/123/2019 w sprawie nazw drogom 
we wsi Trypucie.

 ] Nr XV/124/2019 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej we wsi Tołcze.

 ] Nr XV/125/2019 w sprawie nadania nazw 
drogom we wsi Baciuty.
Treść wszystkich uchwał dostępna jest w BIP-ie 

Gminy Turośń Kościelna.
Złożone interpelacje w większości dotyczyły 

poprawy nawierzchni dróg, naprawy przepustów 
drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa na dro-
gach publicznych.

Paweł Kondracki, zdjęcia: Bożena Bieryło

Grzegorz Jakuć – wójt gminy przyjmuje odznaczenie od minister Haliny Szymańskiej – szefowej Kancelarii Prezydenta RP.
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Przebudowa dróg w miejscowościach: Niewodnica Kościelna, Trypucie, Stoczki i Borowskie Żaki

Nowe z dofinansowaniem
Po raz kolejny Gmina Turośń Kościelna 
otrzymała dofinansowanie w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Dzięki dotacji 
zostaną przebudowane cztery odcinki dróg 
gminnych: ul. Polna w Niewodnicy Kościel-
nej (od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecz-
nej), w Trypuciach (koło PSZOK-u); w Stocz-
kach oraz w Borowskich Żakach.

Celem powołanego mechanizmu wsparcia 
dla jednostek samorządu terytorialnego, realizu-
jących inwestycje na drogach samorządowych, 
jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej 
i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu 
lokalnym, która przyczynia się m. in. do poprawy 
poziomu życia obywateli. W ramach podpisanej 
na początku br. umowy, została wykonana już 
dokumentacja projektowa na powyższe przebu-
dowy. Planuje się, że w drugiej połowie br. ruszą 
wyszczególnione powyżej inwestycje w infra-
strukturę drogową.

Efektem wykonania planowanych robót będą 
nowe nawierzchnie asfaltowe w Trypuciach 
i Borowskich Żakach, natomiast w Stoczkach 
oraz w Niewodnicy Kościelnej nawierzchnie 
z kostki brukowej. W ramach inwestycji zostaną 
także wykonane zjazdy, pobocza oraz nowe 
oznakowanie.

Wszystkie ww. odcinki dróg znalazły się na li-
ście podstawowej zadań rekomendowanych 
przez wojewodę podlaskiego do dofinansowa-
nia w 2020 r. ze środków, wspominanego już, 
Funduszu Dróg Samorządowych. Jak zaznacza 
Grzegorz Jakuć, wójt gminy, bez tego wsparcia 
samorządy zarówno gminne, jak i powiatowe, 
nie byłyby w stanie samodzielnie sfinansować 
aż tylu zadań z zakresu budowy dróg w jednym 
roku budżetowym.

Szacuje się, że całkowita wartość robót 
to 4.519.277 zł, w tym dofinansowanie to 50% 
kosztów kwalifikowanych.

Zauważyć należy, że powiat białostocki także 
otrzymał dofinansowanie w ramach funduszu. Dla-
tego też przy współfinansowaniu wkładu własnego 
przez powiat białostocki i Gminę Turośń Kościelna, 
zostaną przebudowane drogi powiatowe w Boja-
rach (II etap) i Dołkach. W kwestii drogi powiato-
wej w Bojarach, planowany jest do przebudowy 
odcinek 1,6 km, będący połączeniem miejscowości 
z przystankiem kolejowym na trasie Białystok-
-Łapy-Warszawa. Wykonawcą prac będzie firma 
Strabag, która wyceniła roboty na 1.442.983,20 zł. 
Natomiast inwestycja drogowa w Dołkach jest 
na etapie postępowania przetargowego.

Cztery ostatnie niewyremontowane remizy OSP w trakcie przebudowy

Termomodernizacja świetlic
Trwają prace budowlane związane z termomodernizacją czterech obiektów 

na terenie naszej gminy – świetlic oraz siedzib OSP w: Iwanówce, Chodorach, 
Borowskich Michałach i Borowskich Ciborach. Po zakończeniu tych robót 
wszystkie świetlice wiejskie, zarządzane przez gminę Turośń Kościelna będą 
wyremontowane.

Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniach przetargowych, została firma 
KM Budownictwo Maciej Mokrzewski, Tomasz Kozicz z Łap. Planowany termin 
zakończenia inwestycji w Iwanówce i Chodorach to 31. sierpnia, natomiast 
w Borowskich Michałach i Borowskich Ciborach – 15. września. Zakres prac 

obejmuje m.in. docieplenie stropodachu z wymianą poszycia dachowego, 
docieplenie ścian zewnętrznych i podłóg, wymianę stolarki drzwiowej 
i okiennej, wymianę instalacji elektrycznych oraz remont pomieszczeń we-
wnątrz budynków. Dzięki temu świetlice zyskają nie tylko nowy wygląd, ale 
– przede wszystkim – będą efektywne energetycznie, zmniejszeniu ulegnie 
zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej w każdym obiekcie.

Realizacja inwestycji jest możliwa przy wsparciu ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
Jej całkowita wartość wynosi: 2.767.500 zł, natomiast dofinansowanie: 
895.530,90 zł.

TEKSTY I ZDJĘCIA: KAMIL DOBRZYŃSKI

Świetlica wiejska w Chodorach po modernizacji zyska nowy wygląd. Wizualizacja 
na zdjęciu.

Trwają prace remontowe świetlicy w Iwanówce

Droga w Stoczkach po przebudowie zyska nawierzchnię 
z kostki brukowej.

Obecny stan drogi w Borowskich Żakach, która po re-
moncie będzie miała nową nawierzchnię asfaltową.
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Konkurs ofert dla organizacji publicznych został rozstrzygnięty

Umowy podpisane
„Sport to zdrowie”, „Piękno Podlasia – integra-
cja i aktywizacja międzypokoleniowa”, „Sport 
strzelecki otwarty dla dzieci i młodzieży” 
to trzy, z pięciu projektów, które Gmina Turośń 
Kościelna dofinansuje w ramach konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego w za-
kresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.

Grzegorz Jakuć, wójt gminy podpisał umo-
wy z przedstawicielami organizacji pożytku pu-
blicznego, na realizację projektów skierowanych 
do mieszkańców gminy Turośń Kościelna. Do-

finansowanie otrzymali: Klub Sportowy „Turo-
śnianka”, Uczniowski Klub Sportowy „Tur”, Legion 
Wschodni Fundacja, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Niewodnicy i Koło Gospodyń Wiejskich „Zdolne 
babki”. Zadania mają na celu zachęcić młodych 
ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu 
i prowadzenia zdrowego stylu życia, zintegrować 
społeczność lokalną, jak też uwrażliwić dzieci 
i młodzież na piękno regionu.

Tekst i zdjęcia:  
Paweł Kondracki

„Zdolne Babki” chcą zintegrować pokolenia. Umowę na realizację projektu z Grzegorzem Jakuciem – wójtem gminy, 
podpisała Sylwia Kowalewicz – przedstawicielka KGW.

KS Turośnianka stawia na rozwój drożyny piłkarskiej. Grzegorz Jakuć wręcza umowę Rafałowi Średzińskiemu – pre-
zesowi Klubu.

Zespół Szkół w Turośni Kościelnej z nowym 
ogrodzeniem

Bezpieczniej 
dzieciom

Do połowy sierpnia b.r. ma powstać nowe 
ogrodzenie przy Zespole Szkół w Turośni Kościel-
nej, od strony drogi powiatowej (ul. Białostocka). 
Wykonawcą inwestycji, wybranym w toku prze-
prowadzonego postępowania przetargowego, 
została firma „Mikabo” Marcin Granaszewski z Łap.

Inwestycja obejmuje wykonanie fundamentów, 
ogrodzenia, furtki oraz bramy przesuwnej. Nowe 
ogrodzenie, oprócz walorów estetycznych, wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa dzieci korzystających 
z terenów przyszkolnych. Wartość przedsięwzięcia 
to 168.671,13 zł.

Tekst i zdjęcie:  
Kamil Dobrzyński

TEKSTY I ZDJĘCIA: KAMIL DOBRZYŃSKI
Nowe ogrodzenie przy ZS w Turośni Kościelnej w trakcie 
budowy. Stan prac na 8 lipca br.

Gmina Turośń Kościelna otrzymała sprzęt 
komputerowy, zakupiony w ramach projektu 
„Zdalna szkoła”

Laptopy 
do nauki

Zamknięcie szkół przez pandemię korona-
wirusa wymusiło nowe standardy prowadzenia 
zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkol-
nych ławkach uczą się przed monitorami kom-
puterów.

Za blisko 60 000 zł pozyskanej dotacji zaku-
piono 29 laptopów, które zostały przekazane 
dyrektorom publicznych i niepublicznych szkół 
podstawowych na terenie gminy. Docelowo 
laptopy trafią do uczniów i nauczycieli, którzy 
dzięki nim, będą mogli w pełni realizować zdalne 
nauczanie.

Zakupione laptopy użyczone zostały najbardziej 
potrzebującym uczniom, aby w czasie trwającej 
epidemii, mogli kształcić się na odległość – wyja-
śnia Grzegorz Jakuć, wójt gminy.

Paweł Kondracki
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NFOŚiGW dofinansuje usunięcie odpadów, pochodzących z działalności rolniczych

Czyściej za darmo
29 maja podpisana została umowa z Narodo-

wym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie 
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owi-
jania balotów, opakowań po nawozach i typu Big 
Bag”. Dotacja wyniesie 25.235 zł i pokryje w całości 

zadanie. Dzięki pozyskanym środkom zostanie 
poddanych odzyskowi lub zostanie unieszkodli-
wionych 50,47 t odpadów, pochodzenia rolniczego, 
pochodzących z 48 gospodarstw rolnych z terenu 
Gminy. Trwają prace związane z wyłonieniem 
wykonawcy w/w zadania.

TEKSTY: MARZENA DOBRZYŃSKA

Rowy melioracyjne i obowiązek ich utrzymania

Pamiętaj, oczyszczaj
Ubiegłe sezony letnie były naznaczone 
suszą. Długotrwałe okresy suszy sprawiają, 
że zapominamy o konserwacji urządzeń 
melioracyjnych. Zarośnięte i zanieczysz-
czone nie spełniają swojej funkcji i nie 
odprowadzają nadmiaru wód. Przychodzą 
deszcze i problem gotowy.

Przez nieodprowadzanie wody tworzą się zasto-
iska wodne, powodujące podtapianie przyległych 
gruntów. Brak stałej i systematycznej konserwacji 
rowów melioracyjnych, przy obfitych opadach 
deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i za-
lewania posesji.

Z uwagi na powyższe, informujemy o koniecz-
ności corocznej konserwacji urządzeń melioracyj-
nych. Zgodnie z art. 205 ustawy z 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne utrzymywanie urządzeń melioracji 
wodnych należy do zainteresowanych właścicieli 
gruntów, przez których działkę rów ten przebiega, 
a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki 
wodnej działającej na terenie gminy (i właściciele 
gruntów płacą wynikające z tego składki) do tej 
spółki.

Prace konserwacyjne powinny być prowa-
dzone każdego roku – jesienią i wiosną, w celu 
umożliwienia odpływu wód opadowych i rozto-

powych oraz w okresie letnim, w zakresie wyka-
szania roślinności porastającej koryta urządzeń, 
odmulanie dna koryt rowów, usuwanie drzew 
i krzewów ze skarp i dna rowów po wcześniejszym 
uzyskaniu zgody na ich usunięcie, usuwanie 
wszelkich zatamowań.

W przypadku, gdy obowiązki związane z utrzy-
maniem urządzeń melioracji wodnych szczegóło-
wych nie są wykonywane przez właścicieli gruntów, 
wówczas organ właściwy do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego, w drodze decyzji, powinien 
ustalić szczegółowe zakresy i terminy wykonywania 
tego obowiązku.

Dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW na utylizację odpadów, zawierających azbest

Azbest będzie usunięty
W czerwcu 2020 r. Grze-

gorz Jakuć, wójt Gminy 
Turośń Kościelna podpi-
sał umowę z wykonawcą 
na zadanie pn. „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Turośń Kościelna”, które zostanie dofinansowane 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 
11.321 zł. Dotacja pozwoli na utylizację 51,7 t 

odpadów, zawierających 
azbest z łącznie 13 posesji 
znajdujących się na terenie 
naszej Gminy.

Przyznane przez WFOŚi-
GW dofinansowanie nie pozwoliło na pokrycie ca-
łości zapotrzebowania mieszkańców na utylizację 
azbestu. W przypadku pojawienia się, w kolejnych 
latach, możliwości pozyskania środków na dalszą 
realizację zadania, objęte nim zostaną oczekujące 
wnioski mieszkańców, które zgodnie z kolejnością 
wpływu są sukcesywnie realizowane.

Informacje o zbliżającym się Powszechnym 
Spisie Rolnym na terenie Gminy Turośń 
Kościelna

Badania terenowe
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. w całym 

kraju przeprowadzony zostanie Powszechny Spis 
Rolny 2020. Na terenie Gminy pracować będzie 
dwóch rachmistrzów, którzy prowadzić będą prace 
spisowe. Będzie również można dokonać tzw. 
samospisu internetowego, który będzie dostępny 
na stronie spisrolny.gov.pl.

Pamiętajmy o prawidłowym oznakowaniu posesji

Masz numerek?
Łatwość identyfikacji domów jest niezwykle 

ważna podczas ratowania życia i zdrowia, a także 
zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.

Wójt Gminy Turośń Kościelna przypomina, 
że właściciele nieruchomości są obowiązani umie-
ścić na budynku, w widocznym miejscu, tabliczkę 
z jej numerem porządkowym oraz utrzymywać 
ją w należytym stanie.

W tabliczkę numerową należy zaopatrzyć się 
we własnym zakresie. Obowiązek oznaczenia 
budynku numerem porządkowym wynika z art. 

47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, 
a niedopełnienie ww. obowiązku skutkuje po-
pełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 
Kodeksu Wykroczeń i grozi karą grzywny.

W miejscowościach posiadających ulice z na-
zwami, na tabliczce z numerem porządkowym 
nieruchomości powinna być podana również 
nazwa ulicy. Jeżeli budynek położony jest w głębi 
posiadłości ogrodzonej od ulicy, tabliczkę z nu-
merem porządkowym umieszcza się również 
na ogrodzeniu.
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TEKSTY: MARZENA DOBRZYŃSKA

GOPS, GOK i KGW włączyły się w akcję 
szycia półmasek

Pomoc 
potrzebującym

Epidemia koronawirusa diametralnie zmieniła 
naszą codzienność. Od 16 kwietnia wprowadzony 
został obowiązek zasłaniania ust i nosa, podczas 
przebywania w miejscach publicznych. Maseczki 
ochronne, czy jednorazowe rękawiczki są dziś 
niezbędnym elementem garderoby. Stopniowo 
wprowadzane obostrzenia sprawiły, że dotychczas 
łatwo dostępne towary stały się deficytowe. Gmina 
Turośń Kościelna wychodzi naprzeciw potrzebom 
mieszkańców.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej włą-
czyli się w akcję szycia półmasek ochronnych. 
Produkcją półmasek zajęły się także panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Zdolne Babki” z Turośni 
Dolnej. Własnoręcznie uszyte maseczki zostały 
przekazane, m.in. do placówek oświatowych 
z terenu gminy i DPS-u w Uhowie.

Agnieszka Popławska 
zdjęcie: archiwum GOK-u

Pracownicy GOPS-u i GOK-u wykorzystali swoje umiejęt-
ności do działań epidemiologicznych.

PRACOWNICY GOPS-U INFORMUJĄ O TERMINACH NABORU WNIOSKÓW

REKRUTACJA DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „PRZYSTAŃ”  
W ŁAPACH: LIPIEC 2020

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
na rzecz poprawy i wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?
Projekt skierowany jest do osób które łącznie spełniają następujące warunki:

 ] zamieszkują na terenie gminy Łapy, Turośń Kościelna lub Poświętne,
 ] są w wieku aktywności zawodowej,
 ] korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,
 ] należą do jednej z niżej wymienionych grup: 
osoby bezrobotne, bierne zawodowo, mające problemy z odnalezieniem się na ryn-
ku pracy, niepełnosprawne, doświadczające trudności wychowawczych i inne zgod-
nie z ustawą z 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217 ze zm.)

CO OFERUJEMY?
W ramach projektu proponujemy wszystkim kompleksowe wsparcie w okresie sierpień 2020-lipiec 2021 obejmujące:

 ] indywidualne i grupowe poradnictwo psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, wsparcie 
tutora i innych specjalistów,

 ] warsztaty z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 ] reintegrację zawodową w jednej z trzech grup zawodowych:
1. opiekuńczo-animacyjna,
2. ogrodniczo-porządkowa,
3. remontowo-porządkowa z kursem zawodowym: „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”,

 ] spotkania integracyjne (kino, teatr, kręgle, basen itp.)

PONADTO ZAPEWNIAMY UCZESTNIKOM CENTRUM:
 ]  świadczenie integracyjne w wysokości: 50% zasiłku dla bezro-

botnych (w pierwszym miesiącu), 100% zasiłku dla bezrobotnych 
(w kolejnych miesiącach),

 ] ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne i NNW,
 ] posiłek,
 ] odzież roboczą,
 ] zwrot kosztów dojazdu,
 ] szkolenie bhp i p. poż.,
 ] badania w zakresie medycyny pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach  
zapraszamy do zgłaszania się do siedziby CIS w Łapach przy ul. Chełmońskiego 2 (I piętro)  

w celu wypełnienia ankiety zgłoszeniowej.

źródło: gops.turosn.pl

 804 533 691        Cis w Łapach        www.cislapy.pl
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OŚWIATA

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej

Ostatni wirtualny dzwonek
Koniec roku szkolnego czas najbardziej 
wyczekiwany przez uczniów. Tegoroczne 
rozdanie świadectw i pożegnanie szkoły 
na dwa miesiące, w Zespole Szkół w Turośni 
Kościelnej, wyglądało inaczej niż zawsze. 
26 czerwca, po raz ostatni usłyszeli szkol-
ny dzwonek ósmoklasiści, którzy przybyli 
po odbiór świadectw. W odmiennej scene-
rii, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, 
żegnali się z murami swojej szkoły.

Podczas tej uroczystości wręczono nagrody 
książkowe uczniom, którzy uzyskali średnią 4,75 
i wyżej. Świadectwa pozostałych klas zostały ode-
brane przez rodziców 29 i 30 czerwca.

Rok szkolny 2019/2020 nie należał do łatwych. 
Od 12 marca, w związku z koniecznością zapo-
biegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, 
kształcenie stacjonarne w szkołach w całym kraju 
zostało zawieszone. Zastąpiło je nauczanie zdalne, 
które decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej 
wprowadzono od 25 marca. Sytuacja wymagała 
pełnej mobilizacji i współdziałania. Organizując 
tę formę kształcenia, w trosce o bezpieczeństwo 
i zdrowie naszych uczniów staraliśmy się uwzględ-
nić aktualne zalecenia higieny pracy, dotyczące 
czasu korzystania z urządzeń cyfrowych, ich do-
stępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów 
oraz sytuację rodzinną.

Konieczność przestawienia się na nowy 
sposób nauczania, wymagała nowych środków 
przekazu. W nauczaniu wykorzystano komu-
nikację poprzez platformę Zoom, dziennik 

elektroniczny, grupy społecznościowe, pocz-
tę elektroniczną, platformy edukacyjne oraz 
stronę internetową szkoły, gdzie – w zakładce 
„Nauczanie zdalne” – publikowano materiały 
dydaktyczne. W przypadku braku możliwości 
dostępu do platformy lub internetu materia-
ły edukacyjne przekazywane były uczniom 
w wersji papierowej. Na czas nauki zdalnej, 
dzięki wsparciu gminy, grupie uczniów wypo-
życzone zostały laptopy. Uczniowie klas IV-VIII 
mogli skorzystać z konsultacji prowadzonych 
przez nauczycieli w szkole. Na terenie placówki 
odbywały się również zajęcia opiekuńczo-wy-
chowawcze dla klas I-III i dzieci z przedszkola.

Doceniamy odpowiedzialne podejście uczniów, 
dla których ten czas był szczególnie trudny. Mieli-
śmy świadomość, że nauka na odległoś stanowi dla 
nas wszystkich wyzwanie. Dziękujemy rodzicom 
za dotychczasową współpracę i bardzo dobrą 
komunikację oraz zaangażowanie. Zdajemy so-
bie sprawę, że włożyliście Państwo wiele trudu 
w organizację pracy z dziećmi w domu. Patrzy-
my w przyszłość z wielkim optymizmem i mamy 
nadzieję, że 1. września zabrzmi już tradycyjny 
dzwonek, a nasza szkoła zapełni się uczniami, 
którzy z utęsknieniem czekają na powrót do niej.

opracowała Grażyna Dryl 
Zdjęcie: Marek Łukaszuk

Na apelu, podsumowującym rok szkolny 2019/2020, spotkali się uczniowie kl. VIII. Na zdjęciu z Ewą Chrabołowską, 
dyrektor szkoły.

Projekty edukacyjne w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej

Czytanie pogłębia wiedzę
Innowacja pedagogiczna o nazwie „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” 

oraz „The sky is the limit” – projekt unijny, realizowany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020 – to dwa całoroczne projekty, w których w minionym roku szkolnym 
brali udział uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej 
w Turośni Dolnej.

„Czytam z klasą (...)” to ogólnopolski projekt edukacyjny, wspierający 
rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III, który realizowany był od 2. 
września 2019 r. do 31. maja br. W trakcie zajęć odbywających się raz w ty-
godniu, dzieci wraz z nauczycielem i zaproszonymi gośćmi czytały lektury. 
Innowacja miała na celu m. in. zachęcanie rodziców do czytania z dziećmi, 
doskonalenie czytania ze zrozumieniem, integrację zespołu klasowego 
oraz współpracę placówek oświatowych z terenu całego kraju i za granicą. 
Głównym celem zajęć było zachęcenie dzieci, które zaczynają przygodę 
z czytaniem do sięgania po książki, szczególnie lektury.

Natomiast „The sky is the limit” trwał od 1. września 2019 r. do 30. czerwca 
br. Objął on 37 uczniów klas I-VIII. Celem projektu było m. in. wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów, wzrost jakości edukacji szkolnej, budowa postaw 
kreatywnych, zapewnienie indywidualizacji wsparcia zgodnie z potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz aktualizacja i podniesienie kompetencji 
nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK. W ramach projektu odbywały się 
różnorodne zajęcia dodatkowe (kreatywne, logopedyczne, polonistyczne, 
matematyczne, przyrodnicze, zajęcia języka angielskiego oraz dla uczniów 
autystycznych). Z pozyskanych środków kupiliśmy: dwa monitory interak-

tywne 65’ z wbudowanym komputerem oraz inne pomoce dydaktyczne, 
wykorzystywane na potrzeby projektu.

Barbara Oniśko, Marta Topczewska 
Zdjęcie: Marta Topczewska

Zajęcia prowadzone były z zastosowaniem metod aktywizujących, wspomagających 
budowanie postaw kreatywnych i innowacyjnych. Były ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, w tym kompetencji cyfrowych 
uczniów.
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Relacja z Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Dzieci o papieżu Polaku
W marcu 2020 r. – pomimo pandemii – 
zorganizowany został przez Niepubliczną 
Szkołę Podstawową z oddziałami przed-
szkolnymi w Niewodnicy Kościelnej Ogól-
nopolski Konkurs Plastyczny, pt. „Obrazy 
związane z działalnością i zainteresowania-
mi Św. Jana Pawła II”, dla uczczenia setnej 
rocznicy urodzin Wielkiego Polaka.

W konkursie wzięło udział – pomimo pan-
demii – ponad 2 tys. uczniów z całej Polski. 
Przebieg konkursu odbył się drogą elektro-
niczną, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Konkurs spełnił swoje zadania w sposób au-
tentyczny i spontaniczny przedstawił sylwetkę 
Św. Jana Pawła II od strony bliskiej każdemu 
– pokazał Wielkiego Polaka, jako człowieka 
o różnych zainteresowaniach, kochającego 
swą umiłowaną Ojczyznę.

Do najciekawszych należy zaliczyć prace:
 ] Jagody Stelmaszuk, 6 lat, NSP z oddz. przed-

szkolnymi w Niewodnicy Kościelnej
 ] Roksany Bukłaho, 3 lata, NSP z oddz. przed-

szkolnymi w Niewodnicy Kościelnej
 ] Dominika Dakowicza, kl. II, SP w Turośni 

Kościelnej

 ] Ewy Kołakowskiej, kl. VII, NSP z oddz. przed-
szkolnymi w Niewodnicy Kościelnej

 ] Olga Maksimiuk, kl. VII, NSP z oddz. przed-
szkolnymi w Niewodnicy Kościelnej

 ] Antoniego Brzozowskiego, kl. VII, NSP 
z oddz. Przedszkolnymi w Niewodnicy 
Kościelnej

 ] Adrianny Fiłatiuk, kl. VI, NSP z oddz. przed-
szkolnymi w Niewodnicy Kościelnej

Marek Danilewicz

Autorzy najciekawszych prac (od lewej): Dominik Dako-
wicz, kl. II, SP w Turośni Kościelnej, Ewa Kołakowska, kl. VII, 
NSP z oddz. przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Pożegnania nadszedł czas
Okres ograniczenia pracy placówek oświato-

wych był niełatwym sprawdzianem dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców. W innej niż w latach ubie-
głych formie, ze względu na panujące obostrze-
nia i troskę o zdrowie społeczności szkolnej, 
odbyło się podsumowanie roku szkolnego 
2019/2020.

W uroczystym apelu udział wzięli uczniowie 
ostatnich klas szkół podstawowych. Świadectwa 
dzieci z klas I-VIII zostały przekazane rodzicom.

Ósmoklasiści, 26 czerwca odebrali świadectwa, 
wyróżnienia i nagrody. Uczniowie, którzy uzyskali 

wysoką średnią ocen, wykazali się wzorowym 
zachowaniem i ponadprzeciętną aktywnością 
na rzecz społeczności szkolnej otrzymali Nagrodę 
Wójta Gminy. Z rąk Grzegorza Jakucia – wójta i Paw-
ła Kondrackiego – sekretarza gminy, wyróżnienie 
odebrało czterech uczniów placówek oświatowych: 
Julia Kondzior, z kl. VI SP im. Marii Konopnickiej 
w Turośni Dolnej, Amelia Mielech, z kl. VIII SP im. 
Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej, Antoni M. 
Brzozowski, z kl. VII NSP w Niewodnicy Kościelnej 

oraz Adam Pińczuk, z kl. VIII, SP im. L. Prystroma 
w Tołczach.

Wójt Gminy pogratulował uczniom uzyska-
nia promocji do następnej klasy, życzył udanego 
i bezpiecznego wypoczynku, ale przede wszystkim 
– wyraził uznanie dla nauczycieli, wychowanków 
i ich rodziców za włożony trud w przeprowadzenie 
zdalnego nauczania.

Wszyscy zdali niespodziewany egzamin 
na szóstkę! Mamy wakacje!

Tekst: Agnieszka Popławska 
Zdjęcia: Aneta Toczko-Naumowicz, Marek Łukaszuk

Julia Kondzior jest laureatką XV Edycji Samorządowego 
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” pod Patro-
natem Starosty Białostockiego w kategorii „Ósemeczka”. 
Na zdjęciu z Barbarą Oniśko – dyrektor SP w Turośni Dol-
nej, Grzegorzem Jakuciem – wójtem i Leszkiem Kondzio-
rem – radnym Gminy Turośń Kościelna.

Amelia Mielech – absolwentka SP w Turośni Kościelnej 
odbiera nagrodę za wysokie osiągnięcia w nauce i dzia-
łalność na rzecz społeczności szkolnej i gminnej, z rąk 
Grzegorza Jakucia – wójta gminy.

Nagrody Wójta Gminy
Wyróżnienie za wysokie osiągnięcia w nauce, 

wzorowe zachowanie oraz pracę na rzecz spo-
łeczności szkolnej i gminnej, w roku szkolnym 
2019/2020, otrzymało czterech uczniów

Amelia Mielech,  
kl.VIII, Szkoła Podstawowa  

im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej,
Julia Kondzior,  

kl. VI, Szkoła Podstawowa  
im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Adam Pińczuk,  
kl. VIII, Szkoła Podstawowa  

im. Leonarda Prystroma w Tołczach 
Antoni Marek Brzozowski,  

kl. VII, Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Niewodnicy Kościelnej

Pandemia wstrzymała komunikację

Problemy 
z komunikacją 
publiczną

Panująca w ostatnim okresie pandemia Co-
vid-19 wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie 
komunikacji publicznej. Firmy świadczące usługi 
przewozowe w obliczu braku pasażerów oraz 
wprowadzaniu dodatkowych obostrzeń sanitar-
nych notując straty na trasach funkcjonujących do-
tychczas na granicy opłacalności, podjęły decyzję 
o zawieszeniu części z nich w przypadku PKS NOVA, 
oraz zawieszeniu wszystkich linii obsługiwanych 
przez prywatnych przewoźników Voyager Trans 
i PlusBus. 

Obecna sytuacja stwarza znaczne trudności 
w przemieszczaniu się osobom nie posiadającym 
własnych środków transportu. Gmina Turośń 
Kościelna mając na względzie potrzeby miesz-
kańców kilkukrotnie zwracała się do przewoź-
ników o wznowienie kursowania zawieszonych 
linii. W otrzymanych zwrotnych informacjach 
firmy wskazują iż przywrócenie funkcjonowania 
przewozów możliwe będzie wraz z rozpoczęciem 
roku szkolnego.

Marek Klepacki
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Koło Gospodyń Wiejskich „Zdolne Babki” kwestowało na Rynku Kościuszki w Białymstoku

Zdolne( j) do pomocy
KGW z Turośni Dolnej od prze-

szło pięciu miesięcy pokazuje, 
że można i warto inwestować 
w swój rozwój w każdym wieku. 
Oprócz świetlicowych spotkań, 
panie chętnie włączają się w ak-
cje charytatywne. W niedzielę, 5 
lipca, Zdolne Babki wzięły udział 
w kweście na rzecz małej Hani, 
chorującej na SMA, czyli rdzenio-
wy zanik mięśni. Kiermasz słodko-
ści odbył się na Rynku Kościuszki 
w Białymstoku i przyciągnął tłumy 
zainteresowanych. Dochód z im-
prezy został przekazany rodzicom 
dziewczynki.

Agnieszka Popławska 
zdjęcie: archiwum KGW „Zdolne Babki”

Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w czasie pandemii

Książki zapraszają
8 maja 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Turośni Kościelnej, wznowiła działalność 
w ograniczonym dla czytelników dostępie.

W pierwszej kolejności, na nowych zasadach, 
została uruchomiona wypożyczalnia. Wypożycze-
nie i zwrot zbiorów bibliotecznych możliwe będą 
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 
85-307-06-29) lub mailowym (biblioteka@gok.
turosnkoscielna.pl). W zgłoszeniu należy podać 
interesujące nas tytuły i ustalić godzinę odbioru 
książek z bibliotekarzem.

Czytelnicy mogą odbierać zamówienia i zwracać 
wypożyczenia w godzinach 10.00-18.00. Podczas 
wizyty w bibliotece czytelnik musi posiadać pół-
maskę ochronną. Po wejściu do budynku należy 
zdezynfekować ręce/rękawiczki, przygotowanym 
do tego celu płynem. Czytelnicy nie mogą przebywać 
w Wypożyczalni Książek. Niedozwolone jest także 
korzystanie z katalogów, czasopism, czy księgozbioru. 
Zwrócone książki zostaną poddane kwarantannie.

Zapraszamy do odwiedzania biblioteki.
Tekst: Alina Kowalczuk, zdjęcie: archiwum GOK

Gospodynie z Turośni 
Dolnej podzieliły się 
domowymi wypiekami 
i, tym samym, wsparły 
leczenie 8-miesięcznej 
dziewczynki.

Od kwietnia w naszej gminie działa Klub Sportowy 
„Turośnianka”

Piłka odkrywa gminę
Mają pasję, chęci i pomysł. Są pełni 

zaangażowania i zdeterminowani. 
Dzięki przychylności władz Gminy 
Turośń Kościelna, mogą zrzeszać 
miłośników footballu na terenie 
naszej gminy.

Mowa o nowo powstałym 
KS Turośnianka, który z impetem 
wkroczył do świata podlaskiej piłki 
nożnej. 5 lipca na stadionie w Turo-
śni Kościelnej odbył się inauguracyjny mecz sparingowy, 
w którym Turośnianka zmierzyła się z Piłkawką Białystok. 
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy, 4:0.

Założyciele Klubu zakładają wejście do rozgrywek ligo-
wych A klasy, w zbliżającym się sezonie. Aktualności z życia 
drużyny, informacje o datach rozgrywek i fotorelacje z meczy 
można znaleźć na facebookowym profilu: KS Turośnianka.

Agnieszka Popławska 
źródło: profil facebookowy KS Turośnianka

Odbiór i zwrot pozycji bibliotecznych odbywa się, o usta-
lonych z bibliotekarzem porach, w holu na piętrze bu-
dynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. L. Prystroma w Tołczach

Dumna szkoła
Troska, odpowiedzialność, zrozumienie – tymi słowami można podsumować działania 

społeczności Szkoły Podstawowej w Tołczach w roku szkolnym 2019/2020.
W związku z wystąpieniem pandemii i wprowadzeniem kształcenia na odległość, re-

alizacja podstawy programowej na bazie obowiązującego rozkładu lekcji, odbywała się 
dzięki wielogodzinnym łączeniom online, konsultacjom indywidualnym, setkom e-maili 
i wiadomościom na Messengerze. Nauczanie zdalne było okresem wzmożonej pracy 
wychowawców (bardziej ścisły kontakt z rodzicami, a także inne potrzeby uczniów – więc 
telefon dzwonił, Messenger pikał, skrzynka e-mailowa się zapychała). Kształcenie online 
było możliwe, m.in. dzięki wsparciu Gminy: otrzymaliśmy laptopy (siedem wypożyczonych 
najbardziej potrzebującym rodzinom), płyny do dezynfekcji, maseczki.

Zmiana formy zajęć nie przeszkodziła uczniom we wzięciu udziału w projekcie unijnym 
„The sky is the limit”. Pracowaliśmy przez ostatnie miesiące ciężko, jednak zarówno ucznio-
wie i rodzice, jak i nauczyciele podołali wyzwaniu. Wszystkim należą się podziękowania.

Zakończyliśmy ten rok z optymizmem, z wiarą, że wyposażyliśmy naszych uczniów 
w umiejętności potrzebne w życiu. Pożegnaliśmy tych najstarszych, z bardzo dobrymi 
wynikami, na czele z Adamem Pińczukiem, który odebrał nagrodę Wójta Gminy, a którą 
uroczyście wręczył mu Paweł Kondracki, sekretarz gminy. Gratulujemy! Wszystkim życzymy 
udanych wakacji!

Aneta Tomkiel



11

Nie możemy żyć  
bez Eucharystii...
z ks. Tomaszem Powichrowskim rozmawia Bożena Bieryło

Gościem kolejnego numeru kwartalnika 
„Nowiny Naszej Gminy” jest nowy pro-
boszcz parafii pw. św. Antoniego Pa-
dewskiego w Niewodnicy Kościelnej, ks. 
Tomasz Powichrowski – dr teol., prałat 
Jego Świętobliwości, kanonik honorowy 
Białostockiej Kapituły Metropolitarnej, 
wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego 
Seminarium Duchownego, ceremoniarz 
archidiecezjalny.

 ] BB: Księże proboszczu, jakie są pierwsze wra-
żenia z Niewodnicy. Czy znał ksiądz wcześniej 
miejscowość?
Niewodnica była mi znana od dawna. Przy-

jeżdżałem tu ze śp. ks. Józefem Kamińskim, który 
pochodził z Kolonii Baciuty, a był wikariuszem 
w mojej rodzinnej parafii w Knyszynie. Był to czas 
szkoły średniej i seminarium. Odwiedzaliśmy ro-
dziców ks. Józefa. Po jego śmierci przyjeżdżałem 
na niewodnicki cmentarz, na grób. Z czym mi się 
jeszcze kojarzy Niewodnica? Z pewnością z odpu-
stami i prymicją ks. Jerzego Bezubika. Przychodzą 
mi jeszcze na myśl rekolekcje przed święceniami 
diakonatu i kapłańskimi, które przeżywaliśmy 
za czasów ks. Franciszka Wilczewskiego, ówczesne-
go proboszcza parafii. Ciekawostką jest to, że przed 
diakonatem mieszkałem w tym domu, a przed 
prezbiteriatem mieszkałem na nowo pobudowanej 
plebanii vis a vis kościoła, która niestety obecnie 
znajduje się w dużo gorszym stanie.

 ] BB: Jak to było z nominacją, jak ksiądz ją przy-
jął?
Na kanwie wielu rozmów i spotkań, sam zapro-

ponowałem swoją osobę, tym bardziej, iż upływała 
druga kadencja mojej pracy w roli ekonoma Archi-
diecezji Białostockiej, na trzecią już nie startowa-
łem, bo jak mawia ks. Arcybiskup „...jak za późno, 
to już nie posyłamy”. Także taka to droga [uśmiech].

 ] BB: Czytelnicy, są bez wątpienia ciekawi 
księdza dotychczasowej historii. Rodzinnych 
doświadczeń, obserwacji, wcześniejszych 

miejsc posługi kapłańskiej. Czy mogę prosić 
o przedstawienie, przynajmniej w pigułce.
Urodziłem się w miejscowości Góra, w parafii 

Krypno. Gdy miałem cztery lata, rodzice kupili 
dom w Knyszynie i tam zamieszkaliśmy. Od tego 
momentu moja historia i historia mojej rodziny jest 
związana z parafią knyszyńską. Tam ukończyłem 
podstawową edukację i szkołę średnią a po matu-
rze wstąpiłem w progi Białostockiego Seminarium 
Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymałem 
30.05.1993 r. i zostałem posłany do parafii pw. św. 
Andrzeja Boboli. Po dwuletniej posłudze, ks. abp 
Stanisław Szymecki skierował mnie na Katolic-
ki Uniwersytet Lubelski, gdzie podjąłem studia 
z zakresu liturgiki. Po obronie licencjatu w celu 
dalszego kształcenia wyjechałem do Paryża i tam 
po kolejnych latach edukacji i badań naukowych 
– Institute Catholique de Paris otrzymałem tytuł 
doktora teologii. Czas mojego wyjazdu do Francji 
zbiegł się z wejściem Polski w struktury UE, a po-
nieważ uczelnia była instytucją kościelną podle-
gającą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, więc 
żeby mieć uznany tytuł doktora w Polsce zrobiłem 
jeszcze doktorat na Katholieke Universiteit Leu-
ven w Belgii, który i tak musiałem nostryfikować 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Mój pobyt we Francji najpierw był 
związany z Polskim Seminarium w Paryżu, w Issy-
les-Moulineaux, gdzie praktycznie nie było już 
seminarzystów, tylko sami księża, którzy odbywali 
studia stacjonarne lub pomagali na parafiach i stu-
diowali zaocznie. Następnie przez kilka lat byłem 
na posłudze w parafii w Croissy-sur-Seine. Przy 
okazji a może bardziej w celu kształtowania języka 
i poznawania nowych osób, oczywiście na miarę 
możliwości, zwiedzałem też inne, acz piękne regiony 
„kraju sześciokąta”, m. in.: Bretanię, Alzację i częścio-
wo Alpy. Przez piętnaście lat jeździłem z pomocą 
duszpasterską do parafii w Niemczech, położonej 
w północnej Bawarii. W międzyczasie były krótkie 
pobyty na parafii w Anglii, we Włoszech – wychodzi 
na to, że tak troszeczkę błąkałem się po świecie 
[uśmiech]. Po powrocie, w 2005 roku byłem ka-
pelanem abp Wojciecha Ziemby, co bardzo miło 
wspominam, jednak muszę brzydko powiedzieć 
„wywiozłem” go na Warmię do Olsztyna. Następnie 
przez pięć lat pełniłem funkcję prefekta alumnów 
w seminarium duchownym. Stamtąd abp Edward 
Ozorowski powołał mnie na funkcję ekonoma 
Archidiecezji Białostockiej, którą pełniłem do dnia 
nominacji na proboszcza tutejszej parafii, przez 
abp Tadeusza Wojdę.

 ] BB: Wspólnota to drużyna, a hobby nie grze-
chem. Zatem piłka nożna, siatkówka, jazda 
na motocyklu, a może wspinaczka górska lub 
ryby? Jest czas na rozwijanie pasji?
Cóż, zawsze próbowałem urwać gdzieś tego 

czasu na pasje. Były różne. Począwszy od piłki 
nożnej, gdzieś tam przez koszykówkę. Po piłce 

nożnej zostały mi podwójne kostki, po koszykówce 
praktycznie wszystkie połamane palce. Potem 
był rower. Jeździliśmy bardzo dużo z młodzieżą 
z parafii św. Andrzeja Boboli, bo tak na margine-
sie byłem zapalonym oazowiczem. W pierwszym 
roku mojego pobytu przejechaliśmy prawie całe 
Mazury – ponad 900 km a w drugim, 1100 na Po-
jezierzu Pomorskim. A teraz hmm...raczej rower 
stacjonarny [śmiech], ale mam nadzieję, że te 
piękne niewodnickie tereny zjeżdżę normalnym 
rowerem, bo mam takowy. Bywało i tak, że nadmiar 
obowiązków nie pozwalał na wygospodarowanie 
czasu wolnego, ale jeśli już się udało, to były i żagle 
i ryby [śmiech]. I oczywiście książki, i jeszcze raz 
książki. Tu panie trochę się przeraziły, jak zoba-
czyły mój księgozbiór podręczny. Jest i ulubiona, 
a jakże, taka która dogłębnie mnie dotyka – Sien-
kiewiczowska Trylogia. Myślę, że Sienkiewicz jest 
jednym z tych autorów, którzy w jakiś sposób 
do mnie docierają. Powiem tak: łatwość przekazu 
z przyjemnością czytania. I naturalnie literatura 
specjalistyczna. Z jednej strony zainteresowanie, 
a z drugiej ukierunkowanie tematu pracy. Doktor 
teologii to sformułowanie ogólne, natomiast moją 
specjalizacją jest liturgika, czyli specyfika celebracji 
w kościele i jednocześnie nauka o tej celebracji.

 ] BB: Zwyczajowo pracuje ksiądz z Radą Para-
fialną czy preferuje samodzielne działania?
Pierwsze spotkanie z Radą Parafialną odbędzie 

się w najbliższą niedzielę [12.07.2020 – przypis 
red.]. Rada Parafialna jest ważnym elementem 
w duszpasterstwie parafii, z uwagi, iż proboszczo-
wie się zmieniają, a parafia jest dla ludzi.

 ] BB: Jaki cel i program wyznaczył sobie ksiądz 
proboszcz na progu pierwszego spotkania?
Z pewnością jest kilka tematów, które są na-

glące, a mianowicie rozpoczęte inwestycje, jak 
parking czy budynek plebanii. Myślę, też o zgoła 
innych sprawach, chociażby toalety dla wiernych 
przy kościele. Istotnym tematem, wręcz inwestycją, 
nad którą chciałbym się pochylić jest ratowanie 
przykościelnych grot kamiennych, nieodzownie 
łączących się z wizerunkiem świątyni.

 ] BB: Na koniec chciałabym zapytać o plany 
duszpasterskie na przyszłość. Plany w sferze 
duchowej.
Tak jak wspomniałem w swoim kazaniu, pod-

czas wprowadzenia mnie przez księdza dzieka-
na Andrzeja Kondziora w obowiązki proboszcza 
przeżywamy w kościele Rok Eucharystii. Przez 
kolejne dwa lata będziemy chcieli ożywić du-
chowość eucharystyczną. Nie wiem na ile to się 
uda. Widzę tu chociażby potrzebę adoracji Naj-
świętszego Sakramentu i wprowadzenia nabożeń-
stwa pierwszych czwartków miesiąca. Przy okazji 
„białego tygodnia” pozwoliłem sobie zachęcić 
dzieci do pierwszych piątków i pierwszych sobót 
miesiąca. Na samym początku będziemy kładli 
nacisk na pogłębianie wiedzy, którą chętnie się 
podzielę, oczywiście nie wchodząc diametralnie 
w szczegóły, gdyż jako chrześcijanie nie możemy 
żyć bez Eucharystii.

 ] BB: Życzymy satysfakcji z pracy w naszej 
parafii, życzliwości i błogosławieństwa w tych 
wszystkich sprawach, z którymi przyjdzie się 
księdzu proboszczowi zmierzyć. 
Dziękuję za rozmowę.




