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Innowacyjne metody uiszczania opłat skarbowych

W Urzędzie zapłacisz kartą
Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, iż 

od dnia 28.09.2020 r. istnieje możliwość zapłaty 
opłaty skarbowej za pomocą instrumentu płat-
niczego, na którym jest przechowywany pieniądz 

elektroniczny. Opłaty przyjmowanie są w pokojach 
nr 21 oraz 29 Urzędu Gminy Turośń Kościelna. 
Od powyższych transakcji nie jest pobierana pro-
wizja.

Edmund Białous objął funkcję sołtysa po raz pierwszy.
Oprac. A. Popławska

Nowy sołtys wybrany
24 września 2020 r. odbyło się zebranie wiej-

skie mieszkańców wsi Turośń Kościelna, zwołane 
w celu wyboru sołtysa sołectwa Turośń Kościel-
na I. W tajnym głosowaniu udział wzięło 40 osób. 
Nowym sołtysem został Edmund Białous. Sołtys 
idzie z duchem czasu i zaprasza mieszkańców 
do kontaktu i śledzenia aktualnych informacji 
z życia społeczności na facebookowym profilu: 
Sołtys Turośni Kościelnej sołectwa I.

Informacje z wrześniowej Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna

O finansach i bezpieczeństwie
3 września 2020 r. odbyła się XVI Sesja 
Rady Gminy Turośń Kościelna, której 
tematami wiodącymi były: informacja 
Komendanta Komisariatu Policji w Ła-
pach o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w 2020 r. na teranie Gminy 
Turośń Kościelna, dotacja dla Powiatu 
Białostockiego z przeznaczeniem na za-
kup sprzętu medycznego, dopuszczenie 
zapłaty instrumentem płatniczym po-
datków i opłat stanowiących dochody 
budżetu gminy, jak również nadanie nazw 
drogom wewnętrznych w miejscowościach 
Markowszczyzna i Pomigacze. W trosce 
o zdrowie społeczności lokalnej sesja rady 
gminy została zorganizowane z zacho-
waniem obowiązujących zasad bezpie-
czeństwa – radni obradowali w świetlicy 
wiejskiej w Turośni Kościelnej.

Pierwszym punktem obrad było sprawozda-
nie wójta gminy dotyczące działalności między-
sesyjnej. Następnym punktem była informacja 
Komendanta Komisariatu Policji w Łapach o sta-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w 2020 r. na teranie Gminy Turośń Kościelna. 
Informację przedstawił obecny na sesji nadko-
misarz Tomasz Organek Komendant Komisariatu 
Policji w Łapach.

Bardzo ważnym punktem obrad było podjęcie 
uchwały (Nr XVI/128/2020) w sprawie dopuszcze-
nie zapłaty instrumentem płatniczym podatków 
i opłat stanowiących dochody budżetu gminy. 
Dzięki podjęciu uchwały będzie możliwość zapłaty 
opłaty skarbowej, zobowiązań pieniężnych, opłat 
za odpady komunalne za pomocą instrumentu 
płatniczego, na którym jest przechowywany pie-
niądz elektroniczny. Od powyższych transakcji nie 
będzie pobierana prowizja.

Ponadto Rada Gminy Turośń Kościelna podjęła 
uchwały:

 ] Nr XVI/126/2020 – Gmina udzieli pomo-
cy finansowej Powiatowi Białostockiemu 
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 
na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala 
Powiatowego w Łapach,

 ] Nr XVI/127/2020 w sprawie zmian w budże-
cie gminy Turośń Kościelna na rok 2020

 ] Nr XVI/129/2020 w sprawie ustalenia śred-
niej ceny jednostki paliwa w Gminie Turośń 

Kościelna obowiązującej w roku szkolnym 
2020/2021

 ] Nr XVI/130/2020 – w budżecie gminy 
w 2021 roku zostaną zabezpieczone środki 
finansowe na wykonanie studium uwarunko-
wań i planu zagospodarowania przestrzen-
nego w obrębie miejscowości Tołcze i Mar-
kowszczyzna,

 ] Nr XVI/131/2020 w sprawie wskazania 
wstępnej lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy, w m. 
Turośń Kościelna (ul. Lipowa i ul. Wysokie),

 ] Nr XVI/132/2020 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej we wsi Markowszczy-
zna,

 ] Nr XVI/133/2020 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej we wsi Pomigacze,

 ] Nr XVI/134/2020 zmieniającą uchwałę 
w sprawie nadania nazw drogom we wsi 
Baciuty,

 ] Nr XVI/135/2020 zmieniającą uchwałę 
w sprawie nadania nazw drogom we wsi 
Zalesiany.
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 
zdjęcie: Bożena Bieryło

Na XVI sesji Rady Gminy obecnych było 13 radnych. Ob-
rady otwiera Jarosław Czech – przewodniczący. Na zdję-
ciu także Elżbieta Sasinowska – wiceprzewodnicząca 
i Marek Kondzior – wiceprzewodniczący RG.
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Finanse gminy w pierwszym półroczu 2020 r.

Połowa planu
Wójt Gminy Turośń Kościelna, działając 
na podstawie ustawy o finansach publicz-
nych, w terminie do 31 sierpnia przedłożył 
Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej w Białymstoku informację o przebie-
gu wykonana budżetu za pierwsze półrocze 
2020 r. Skład orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej Uchwałą Nr II-00320-75/20 
wyraził pozytywną opinię o przebiegu wy-
konania budżetu za I półrocze 2020 r.

Gmina spełniła wymagania określone 
przepisami ustawy o finansach publicznych 

określające poziom spłaty zadłużenia, jak też 
nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami 
bieżącymi w kwocie 2.697.907,83 zł. Docho-
dy bieżące zostały zrealizowane na poziomie 
54,97% planu, natomiast wydatki na poziomie 
46,21% planu. Dochody majątkowe, to 3,28% 
planu, a wydatki inwestycyjne to 32,98% pla-
nu. Z analizy wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze 2020 r. wynika, iż Gmina Turośń Ko-
ścielna wykonała zaplanowane dochody w wy-
sokości 16.911.269,90 zł, co stanowi 52,40% 
założonego planu. Dochody bieżące to kwota 

16.858.749,90 zł, t.j. 54,97% planu. Wydatki 
zrealizowano w kwocie 16.581.488,85 zł, co sta-
nowi 46,21% planu, natomiast wydatki bieżące 
to kwota 14.160.842,07 zł i jest to 49,61% planu, 
tym samym dochody bieżące są wyższe o kwotę 
2.697.907,83 zł, co oznacza, iż gmina realizuje 
warunek zrównoważenia jego sekcji bieżącej 
zgodnie z art. 242 ust. 1 u.f.p.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie 
z wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

oprac.  
Elżbieta Ożarowska

Lp. Treść Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania

1. DOCHODY 
w tym: 2.270.351,00 16.911.269,90 52,40

1a.

dochody bieżące, z tego: 30.666.953,00 6.858.749,90 54,97

- dochody z subwencji ogólnej 1.323.352,00 661.674,00 50,00

- dochody z subwencji oświatowej 5.629.655,00 3.464.400,00 61,54

- dochody z dotacji i innych wpłat na oświatę 857.698,00 491.957,16 62,06

- dotacje celowe na pomoc społeczną 8.817.289,00 4.961.599,03 56,27

- dochody z tytułu podatków i opłat 12.295.411,00 6.187.037,78 50,32

- pozostałe dochody 1.743.548,00 1.092.081,93 62,64

1b. dochody majątkowe 1.603.398,00 52.520,00 3,28

2. WYDATKI 
w tym: 35.884.482,00 16.581.488,85 46,21

2a.

wydatki bieżące, z tego: 28.544.708,00 14.160.842,07 49,61

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: 10.666.951,00 5.183.812,61 49,00

- pomoc społeczna 9.770.530,00 5.239.353,12 53,62

- dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej 569.000,00 255.000,00 44,82

- pozostałe wydatki bieżące 7.538.227,00 3.482.676,88 46,20

2b. wydatki majątkowe 7.339.774,00 2.420.646,78 32,98
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INWESTYCJE

TEKSTY: KAMIL DOBRZYŃSKI

Zakończyła się termomodernizacja czterech świetlic wiejskich

Oddane do użytkowania
Mieszkańcy gminy Turośń Kościelna, 
a przede wszystkim miejscowości Iwa-
nówka, Chodory, Borowskie Michały oraz 
Borowskie Cibory, mogą korzystać już z od-
nowionych świetlic oraz siedzib OSP.

W ramach inwestycji wykonano prace pole-
gające, m.in. na dociepleniu stropodachu wraz 
z wymianą poszycia dachowego, dociepleniu 
ścian zewnętrznych, istniejących kominów i pod-
łóg, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej 
zewnętrznej i wewnętrznej, wymianie instalacji 
elektrycznej i wymianie oświetlenia na ener-
gooszczędne, wykonaniu instalacji c.w.u., c.o. 
i rekuperacji oraz remoncie pomieszczeń we-
wnątrz budynków.

Głównym efektem przeprowadzonych termo-
modernizacji będzie zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków – zmniejszeniu ulegnie 
zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Ponad-
to w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji 
świetlice zyskały zupełnie nowy, estetyczny i ujed-
nolicony pod względem kolorystyki wygląd. Tak 
przygotowane obiekty będą służyły przez wiele 
lat zarówno Ochotniczym Strażom Pożarnym, 
mającym w nich swoje siedziby, jak i mieszkańcom 
z terenu naszej gminy jako miejsce spotkań.

Wykonawcą robót na wszystkich obiektach 
była firma KM Budownictwo Maciej Mokrzewski, 
Tomasz Kozicz s.c. z siedzibą w Łapach, wyłoniona 
w postępowaniach przetargowych.

Realizacja inwestycji była możliwa przy wspar-
ciu ze środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020. Całkowita wartość wyniosła: 2.767.500,00 zł, 
natomiast dofinansowanie: 895.530,90 zł.

zdjęcia: Agnieszka Popławska

Trwają prace projektowe nad rozbudową kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej i Niewodnicy Koryckiej

Inwestycja pilnej potrzeby
Procedowanie prac, związanych z budową 

kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej 
i Koryckiej, trwa od wielu lat. Gmina dwukrotnie, 
tj. w latach 2018 i 2019, złożyła do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podlaskiego wnioski 
o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

Ze względu na liczne obwarowania Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
rozproszoną zabudowę w miejscowościach obję-
tych aglomeracją Turośń Kościelna oraz brakiem 
możliwości osiągnięcia współczynnika koncentracji, 

który musi wynosić aż 120 osób/km sieci, wnioski 
niestety nie uzyskały pozytywnej oceny. Mając 
na uwadze wysoki koszt i długie odcinki sieci, gmi-
na nie ma możliwości wykonania całej inwestycji 
ze środków własnych. Rozwiązaniem jest budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obydwu 
Niewodnic etapowo. Dlatego też Gmina podjęła 
czynności zmierzające do realizacji I etapu, obejmu-
jącego rejon ulic: Działkowców, Topole i Bukowina. 
Finansowany on będzie z otrzymanych już środków 
w formie bonu w wysokości 794.094 zł w ramach 

Funduszu Inwestycji Samorządowych – wsparcia 
ujętego w czwartej ustawie tarczy antykryzysowej 
i przeznaczonego dla gmin i powiatów, na dofi-
nansowanie bliskich ludziom inwestycji lokalnych. 
Prowadzone już są prace projektowe, a realizacja 
I etapu planowana jest na lata 2021 i 2022. Ponadto 
projektant wspólnie z firmą zajmującą się dostawą 
tzw. kontenerowych oczyszczalni ścieków, prowadzą 
prace nad ustaleniem koncepcji skanalizowania 
terenu obu Niewodnic, bez konieczności zrzutu 
ścieków do Białegostoku.

Modernizacja objęła także remont łazienek. Na zdjęciu 
łazienka w świetlicy w Chodorach.

Odnowiona sala główna świetlicy wiejskiej w Chodorach posłuży, m.in. mieszkańcom gminy do organizacji spotkań 
rodzinnych.

Po termomodernizacji obiekty mają ujednoliconą kolorystykę i nowy, estetyczny wygląd. Na zdjęciach świetlica w Bo-
rowskich Michałach (z lewej) i świetlica w Iwanówce.
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INWESTYCJEINWESTYCJE

TEKSTY: KAMIL DOBRZYŃSKI

Gmina Turośń Kościelna podpisała umowy na przebudowę dróg

Place budowy przekazane
Wkrótce ruszą kolejne prace budowlane 
mające na celu poprawę bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym na terenie Gminy 
Turośń Kościelna. W sierpniu i we wrze-
śniu, w wyniku przeprowadzonych postę-
powań przetargowych, zostali wyłonieni 
Wykonawcy robót i tak, za przebudowę 
ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej (na od-
cinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecz-
nej) oraz drogi gminnej w Borowskich 
Żakach odpowiada Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „Krystex” Żukowski 
Krzysztof, za przebudowę drogi gminnej 
w Trypuciach (obok PSZOK) – „Probet” 
Firma Drogowa Joanna Agnieszka Choćko, 
natomiast za przebudowę drogi gminnej 
w Stoczkach – „BBGM” Gryko Kamila.

Realizacja remontów możliwa jest dzięki dofi-
nansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych, uzyskanemu przez Gminę Turośń Kościelna. 
Obecnie drogi mają nawierzchnię żwirową, a ich stan 
ocenia się jako zły. Nie mają odpowiednich spad-
ków poprzecznych i podłużnych, co uniemożliwia 
odpływ wody. Niewystarczająca ilość elementów 
odwodnienia, powoduje występowanie lokalnych 
zastoisk wody. W wyniku realizacji inwestycji drogi 
gminne w Trypuciach i Borowskich Żakach będą 
miały nowe nawierzchnie asfaltowe, natomiast 

w Stoczkach oraz w Niewodnicy Kościelnej – na-
wierzchnie z kostki betonowej. Ponadto zostaną 
wykonane zjazdy, pobocza oraz nowe oznakowanie.

Zakończenie inwestycji w Trypuciach, Borow-
skich Żakach i Stoczkach planowane jest, zgodnie 
z zawartymi umowami, na 31.07.2021 r., a ul. Polnej 
w Niewodnicy Kościelnej na 31.08.2021 r.

Ponadto trwają przebudowy dróg powia-
towych w Bojarach (II etap) i Dołkach, na które 
dofinansowanie otrzymał Powiat Białostocki 
również w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych.

Kamil Dobrzyński 
zdjęcie: Paweł Kondracki

W Niewodnicy Kościelnej powstaje boisko sportowe, plac zabaw i miejsce na ognisko

Nowe miejsce spotkań
Od ubiegłego roku trwają prace mające na celu 

stworzenie nowego miejsca do rekreacji w Niewod-
nicy Kościelnej. Na części zagospodarowywanej 
działki znajdował się nieużytkowany od wielu lat 
basen, pozostała powierzchnia porośnięta była 
krzakami i chwastami.

Pierwszym etapem prac było wykarczowanie 
krzewów i odchwaszczenie trawnika. Następnie 
wykonana została niwelacja powierzchni działki 
połączona z podniesieniem terenu. W tym celu 
pozyskano ok. 150 ciężarówek gruntu. Następ-
nie pracownicy Urzędu Gminy Turośń Kościelna 

z zaangażowanymi mieszkańcami Niewodnicy 
Kościelnej, przygotowali miejsce pod boisko 
sportowe. Prace polegały m.in. na oczyszczeniu 
terenu z kamieni, nawiezieniu i rozplantowaniu 
ziemi, wyrównaniu terenu, a następnie, latem 
br. na działce została zasiana trawa boiskowa. 
W tym samym czasie powstała drewniana wiata 
rekreacyjna.

W ramach przedsięwzięcia do działki zostało 
doprowadzone przyłącze wody. Ponadto na te-
renie wokół wiaty, który został utwardzony po-
przez ułożenie kostki betonowej typu „polbruk”, 
powstanie miejsce na ognisko i zostaną ustawione 
ławki. Elementem dopełniającym całą inwestycję 
jest montaż urządzeń placu zabaw: zestawu za-
bawowego, huśtawki potrójnej, huśtawki ważki 
i karuzeli tarczowej. Dostawcą, wybranym w toku 
zapytania ofertowego, jest przedsiębiorstwo 
Simba z Lublina. Realizacja całego przedsię-
wzięcia była możliwa przy wsparciu z funduszu 
sołeckiego przyznanego sołectwu Niewodnica 
Kościelna na rok 2020. W przyszłości planowane 
jest również doprowadzenie na działkę energii 
elektrycznej, wtedy teren rekreacji stanie się 
w pełni funkcjonalny.

Marek Klepacki 
zdjęcie: Agnieszka Popławska

Grzegorz Jakuć podpisał umowę na przebudowę ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej i drogi gminnej w Borowskich Ża-
kach z Krzysztofem Żukowskim – właścicielem firmy „Krystex”.

Prace na działce wciąż trwają. Miłośnicy sportu i spędzania czasu na świeżym powietrzu już mogą przygotowywać 
się do przyszłego sezonu.



6

Nowe linie komunikacji autobusowej

Ułatwiony dojazd

Trwa ogólnopolskie badanie gospodarstw i analiza działalności rolniczej

Powszechny Spis Rolny
Od 1 października do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Turośń 

Kościelna pracuje dwóch rachmistrzów, którzy prowadzą prace spisowe, 
związane z Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Przypominamy, że nadal 
można dokonać tzw. samospisu internetowego przez stronę spisrolny.gov.
pl lub spisu telefonicznego przez ogólnopolską infolinię spisową pod nr 
tel. 22 279 99 99.

Rolnicy, którzy dokonali samospisu internetowego mogą wziąć udział 
w loterii, więcej informacji na stronie loteria.spisrolny.gov.pl. Zgodnie z dany-
mi GUS, na 23.10.2020 r. na terenie Gminy Turośń Kościelna spisanych zostało 
221 gospodarstw rolnych co stanowi 36,41% ogółu. Udział w spisie jest obo-
wiązkowy, a brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary 
grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej. Wyniki spisu pozwolą 
dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięciole-
ciu. Pomogą polskim rolnikom podejmować trafne decyzje, poparte analizą 
wiarygodnych danych, których dostarcza statystyka publiczna. Wyniki spisu 
rolnego będą również wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia 
wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich. Spiszmy 
się jak na rolników przystało!

Marzena Dobrzyńska

Odpady zawierające azbest zostały 
usunięte

Mamy 
czyste dachy

60 ton odpadów zawierających 
azbest, w tym aż 17,5 ton zdemonto-
wanych z dachów trzech budynków, 
odebrało w sierpniu od mieszkańców 
Gminy Turośń Kościelna Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej z Zam-
browa. Zadanie było dofinansowane 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku oraz 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki 
Wodnej w War-
szawie.

Marzena Dobrzyńska

Gmina Turośń Kościelna jest 
jedną z wielu gmin woje-
wództwa podlaskiego, które 
ubiegały się o dofinansowanie 
z rządowego Funduszu Wspar-
cia Przewozów Autobusowych 
o charakterze użyteczności 
publicznej.

Na podstawie zawartej z Woje-
wodą Podlaskim umowy, Gmina 
otrzymała dopłatę w wysokości 
3 zł do wozokilometra. Przyznane 
środki umożliwiły utworzenie no-
wej linii komunikacyjnej, a także 
przedłużenie funkcjonującej linii 
autobusowej, na której kursy zostały 
wstrzymane przez pandemię koro-
nawirusa.Po długich negocjacjach 
z przewoźnikami, podpisano z PKS 
Nova SA umowy na świadczenie 
usług w zakresie transportu publicz-
nego na dwie linie autobusowe.

W ramach zawartych umów 
od września br. została uruchomiona 
nowa linia autobusowa z miejscowo-
ści Turośń Kościelna przez: Borow-
skie Gziki, Borowskie Michały, Bo-
rowskie Skórki, Borowskie Wypychy, 
Olki, Cibory, Borowskie Żaki, Bojary, 
Stoczki, Turośń Dolną do Turośni 
Kościelnej.

Natomiast od października br., 
funkcjonująca dotychczas linia au-
tobusowa Turośń Kościelna– Pomi-
gacze została przedłużona do miej-
scowości Lubejki.

Izabela Kasprzyńska
Rozkład jazdy autobusów na trasie Turośń Kościelna–Lubejki ważny od 1.10.2020 r.

Rozkład jazdy, na trasie Turośń Kościelna, przez Borowskie, Bojary, Stoczki, Turośń Dolną do Turośni Kościelnej, 
ważny od 1.09.2020 r.
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Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turośni Dolnej

Działamy lokalnie, 
działamy regionalnie

Gmina Turośń Kościelna otrzymała Grant z Programu Odnowy Wsi Woje-
wództwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Działamy lokalnie, działamy 
regionalnie – zakup wyposażenia świetlicy w Turośni Dolnej”, którego celem 
jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym mieszkańców 
sołectw Turośń Dolna, Piecki, Stoczki zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich 
Turośń Dolna i OSP Turośń Dolna.

Ogólna wartość projektu to ponad 26 tys. zł. Wnioskowana kwota wkładu 
własnego z budżetu gminy to 13490,28 zł, wnioskowana dotacja z budżetu 
Województwa Podlaskiego do kwoty 13444,04 zł. Przyznane samorządowi 
gminy środki przeznaczono na zakup sprzętu multimedialnego, sprzętu 
technicznego i agd, które zostaną wykorzystane do działań ogólnorozwo-
jowych, łączących elementy integracji, edukacji i promocji.

Bożena Bieryło 
zdjęcie: Agnieszka Popławska

Zakończyły się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy głosowali w sprawie funduszu sołeckiego 2021

Inicjatywy wybrane
Do 30 września br., po raz kolejny, mieszkańcy sołectw naszej 
gminy mogli podejmować uchwały w sprawie przyjęcia wniosków 
o realizację przedsięwzięć na obszarze danego sołectwa w ramach 
funduszu sołeckiego na rok 2021.

Środki, przypadające na realizację przedsięwzięć 
w ramach funduszu na rok 2021, wyniosły ogółem 
616.387,29 zł, tj. o 76 tys. zł więcej w stosunku do roku 
ubiegłego. Wysokość środków przypadającą na po-
szczególne sołectwo oblicza się według wzoru okre-
ślonego w ustawie z 21 lutego 2014 r. o funduszu so-
łeckim i uzależniona jest ona od liczby mieszkańców 
danego sołectwa, według stanu na 30 czerwca roku 
poprzedniego. I tak, w miejscowości o największej liczbie 
mieszkańców przyznano ponad 47,3 tys. zł, natomiast 
w miejscowościach o niewielkiej liczbie mieszkańców 
fundusz kształtuje się na poziomie ponad 10,3 tys. zł. Wydatki poniesione 
w ramach funduszu sołeckiego podlegają zwrotowi z budżetu państwa 
i w naszej gminie kwota zwrotu wyniesie ok. 12,144%.

Zebrania zostały zorganizowane przez wszystkie sołectwa w określonym 
ustawą terminie i podjęto uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o realizację 
przedsięwzięcia na obszarze danego sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 
Wybór konkretnego zadania realizowanego w ramach funduszu w przypadku 
wielu sołectw okazał się niełatwy. Przede wszystkim planowane przedsię-

wzięcia musiały zawierać się w katalogu zadań własnych gminy. Środki fun-
duszu zgodnie z ww. ustawą mogły być również przeznaczane na pokrycie 
wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

Wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy pięciu sołectw zadecydowali o prze-
znaczeniu środków funduszu na poprawę stanu grunto-
wych dróg gminnych, dziewięć sołectw złożyło wniosek 
o rozbudowę oświetlenia drogowego, pozostałe posta-
nowiły przeznaczyć te pieniądze na zagospodarowanie 
i wyposażenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 
budowę placów zabaw dla dzieci, docieplenie i doposaże-
nie świetlic wiejskich oraz na budowę chodnika w ciągu 
drogi gminnej. Wnioskowane przez poszczególne sołectwa 
inicjatywy będą realizowane w 2021 r. w ramach zadań 
własnych gminy. Zaplanowane zadania będą służyły 
głównie poprawie warunków życia mieszkańców, ale 

również integracji społeczności lokalnej.
Należy przypomnieć, że podjęta w lutym 2018 r. przez Radę Gminy Turośń 

Kościelna uchwała o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowią-
cych fundusz sołecki, zgodnie z ustawą, ma zastosowanie do kolejnych lat 
budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta uchwała, 
chyba że Rada Gminy w następnych latach w terminie do 31 marca podejmie 
kolejną uchwałę o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu.

Izabela Kasprzyńska

Dzięki dofinansowaniu z POWWP zakupiony został, m.in. projektor i rzutnik, który bę-
dzie wykorzystywany w czasie prelekcji i warsztatów. Na zdjęciu wójt gminy wraz z dy-
rektorem GOK-u i gospodyniami z KGW „Zdolne Babki”.

Do szkół trafiły kolejne komputery z programu „Zdalna szkoła +”

Łatwiejszy dostęp 
do nauki

Gmina Turośń Kościelna pozyskała kolejne laptopy z rządowego programu 
“Zdalna Szkoła +” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020.

Za blisko 55 tys. zł pozyskanej dotacji zakupiono 18 laptopów, które 
zostały przekazane dyrektorom publicznych i niepublicznych szkół pod-
stawowych na terenie gminy. Łącznie z programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna 
Szkoła+” zakupionych zostało 47 laptopów wraz z oprogramowaniem 
za kwotę 115 tys. zł.

Tekst i zdjęcie: Paweł Kondracki

Komputery pomogą w nauce zdalnej najbardziej potrzebującym uczniom. Grzegorz 
Jakuć – wójt gminy przekazuje laptop Ewie Chrabołowskiej – dyrektor ZS w Turośni 
Kościelnej. Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Mozalewska – p.o.dyrektora SP w Tołczach 
i Barbara Oniśko – dyrektor SP w Turośni Dolnej.
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Narodowe Czytanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni Kościelnej

Popołudnie 
z „Balladyną”

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej włączył się w ak-
cję,,Narodowe Czytanie”. 4 września 2020 r., w Gminnej Bibliotece 
Publicznej, fragment „Balladyny” Juliusza Słowackiego przeczytali: 
Beata Dryl – radna gminy, Bożena Bieryło – dyrektor GOK-u, Alina Ko-
walczuk – bibliotekarz GBP i członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki: 
Celina i Wiesław Drylowie oraz Zofia Ruła. W trosce o zdrowie i bez-
pieczeństwo mieszkańców gminy, tegoroczne „Narodowe Czytanie” 
odbyło się bez udziału publiczności.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Popławska

Półkolonie letnie w Gminnym Ośrodku Kultury

Wakacje z atrakcjami
Przez dwa tygodnie wakacji dzieci i młodzież z terenu gminy Turośń Ko-

ścielna brały udział w półkoloniach letnich, zorganizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury. Plener malarski, gra terenowa, prezentacja „Miasteczko 
ruchu drogowego”, spotkanie z Markiem Targońskim – naczelnikiem OSP 
Turośń Kościelna i wizyta w remizie – to kilka z atrakcji, które urozmaiciły 
wolny czas uczestnikom zajęć.

Od 10 do 14 sierpnia na zajęciach spotykały się dzieci w wieku 7-10 
lat. Najmłodsi chętnie brali udział w animacjach tanecznych i zabawach 
na świeżym powietrzu. Świetnie poradzili sobie w podchodach, a na grillu – 
podczas karaoke – dali wspaniały koncert. Drugi tydzień półkolonii należał 
do młodzieży. Gry i zabawy ruchowe pozwoliły zintegrować grupę. Zajęcia 
w plenerze były inspiracją 
do namalowania pięknych 
krajobrazów. Niemałe wra-
żenie na uczestnikach pół-
kolonii zrobił pokaz sprzę-
tu przeciwpożarowego, 
a prezentacja „Miasteczko 
ruchu drogowego” była 
świetną powtórką zasad 
bezpiecznego porusza-
nia się po drodze. Nasze 
spotkania zakończył grill, 
na którym gościliśmy Grze-
gorza Jakucia, wójta gminy.

Tekst i zdjęcie:  
Agnieszka Popławska

Po prezentacji na temat bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, dzieci otrzymały odblaski.

Drodzy Mieszkañcy,

serdecznie zapraszam do w³¹czenia siê do projektu „Pod bia³o-czerwon¹”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Inicjatywa zak³ada sfinansowanie przez Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w ka¿dej z gmin w Polsce, której mieszkañcy do³¹cz¹ do projektu. 

Przedsiêwziêcie ma na celu po³¹czenie Polaków pod flag¹ pañstwow¹, a tak¿e godne uczczenie pamiêci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku 

– w szczególnoœci wœród m³odego pokolenia. Jego zadaniem jest równie¿ integracja lokalnych i ponadlokalnych spo³ecznoœci w duchu tradycji i patriotyzmu.  

Inicjatywa zakupu masztu i flagi zale¿eæ bêdzie od mieszkañców. Liczy siê ka¿dy g³os poparcia, aby bia³o-czerwona flaga dumnie za³opota³a 

w jednym z centralnych miejsc naszej gminy.

Zachêcam, aby wspólna inicjatywa sta³a siê czêœci¹ tego wielkiego historycznego przedsiêwziêcia. 

Szczegó³owe informacje zamieszczone s¹ pod linkiem bialoczerwona.www.gov.pl

Serdecznie zapraszam do udzia³u w akcji! 

                                                                                                                                                                                   Grzegorz Jakuæ

                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Turoœñ Koœcielna

Gmina Turoœñ Koœcielna

POD BIA£O-CZERWON¥
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Już od pół roku możemy śledzić poczynania lokalnego Klubu Sportowego

Turośnianka ole!
Na klub sportowy, oprócz rywalizacji i wy-
granej na boisku, składa się wiele innych 
czynników. To godziny treningów i wyrze-
czeń, odpowiednie wyposażenie, ciągła 
promocja, ale – przede wszystkim – ludzie.

Drużyna trenuje dwa razy w tygodniu. Dzięki, 
pozyskanemu z Urzędu Gminy, dofinansowaniu, 
w ramach projektu „Sport to zdrowie”, klub mógł 
spełnić podstawowe warunki potrzebne do rozpo-
częcia ligowych rozgrywek. Zakupione zostały m.in. 
stroje klubowe, niezbędny sprzęt sportowy, opłacona 
została rejestracja w lidze i honoraria dla sędziów.

Jak wiemy, aby drużyna zaistniała w środowisku 
lokalnym, potrzebny jest dobry marketing. Działa-
jący zaledwie od sześciu miesięcy KS Turośnianka 
już teraz plasuje się na piątym miejscu najpopu-
larniejszych regionalnych drużyn na Facebooku. 
Panowie nie zaniedbują kontaktu z kibicami, a tych 
– codziennie – przybywa.

Piłkarze nieprzerwanie walczą o zwycięstwo 
w A-klasie. Drużyna zmierzyła się już, m.in. z Husa-
rem Nurzec, GKS Gródek, Cresovią II Siemiatycze, 
Zniczem Suraż, czy Pogonią Łapy. Przy okazji me-
czu z Siemiatyczami, kibice zapewnili przybyłym 
moc dodatkowych atrakcji, jak np. dmuchany 
dart, przejazdy kucykiem, zabawę z animatorami, 
loterię z nagrodami.

Z początkiem października, obostrzenia unie-
możliwiły kibiciom aktywny udział w meczu, jednak 

KS Turośnianka zadbała o to, aby rozgrywki ze Zni-
czem Suraż i te z Pogonią Łapy mógł obejrzeć każdy 
zainteresowany. Transmisję on-line na Facebooku 
obejrzało prawie tysiąc kibiców.

Warto wspomnieć o poza meczowych sukce-
sach lokalnej drużyny. Trzecie miejsce i nagroda 
1.000 zł w konkursie zorganizowanym przez Polski 
Związek Piłki Nożnej „Łączy nas piłka” i Alior Bank 

SA, torba medyczna w konkursie ogłoszonym 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa – to tylko nieliczne z osiągnięć KS Tu-
rośnianka Turośń Kościelna. Prace konkursowe, 
relacje z meczów i aktualności z życia klubu można 
znaleźć na facebookowym profilu KS Turośnianka.

Agnieszka Popławska 
zdjęcie: Facebook KS Turośnianka

Z życia działającego przy GOPS-ie w Turośni Kościelnej Klubu Seniora

Wycieczka dobra na wszystko
Dzięki zakupowi 

i zastosowaniu środ-
ków ochrony osobistej, 
tj. płynów dezynfekuja-
cych, maseczek i rękawic 
jednorazowych, Klub 
Seniora, działający przy 
Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Tu-
rośni Kościelnej na dwa 
miesiące wznowił swoją 
działalność.

Uczestnicy zostali 
poinformowani o za-
stosowaniu dystansu 
społecznego. Zajęcia 

prowadzone były w mniejszych sekcjach tematycznych: powstała grupa 
taneczna, teatralna, kulinarna. Krótkotrwałe zmniejszenie obostrzeń pozwoliło 
na zorganizowanie dwudniowej wycieczki do „Ziołowego Zakątka“. Seniorzy 
stęsknieni za swoim towarzystwem, chętnie skorzystali z oferty wyjazdu.

Obecnie (przyp. red. 20.10.2020 r.), w związku z tym, że powiat białostocki 
znajduje się w czerwonej strefie, spotkania Klubu Seniora zostały wstrzymane 
do odwołania.

Terminy i miejsce spotkań oraz aktualności klubu zamieszczone są na stro-
nie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce „Klub 
Seniora“.

Tekst i zdjęcie: Maria Busłowska

Dobiegły końca, zorganizowane przez Legion Wschodni, warsztaty 
w strzelectwie sportowym

Strzał w dziesiątkę
Przez trzy tygodnie 

wakacji, na strzelnicy 
w Iwanówce, młodzież 
z terenu gminy Turośń 
Kościelna przyswajała 
sobie podstawy strze-
lectwa sportowego. 
Efekt – znakomity. Bar-
dzo cieszy nas wysoki 
poziom umiejętności 
strzeleckich, jak i wiedzy 
teoretycznej – w szcze-
gólności zasad bezpie-
czeństwa – młodzieży 
szkolnej. Można to było 
zauważyć na warszta-
tach, jak też podczas 
rozegranych 30. lipca br. 
zawodów, zgodnie z przepisami i regulaminami PZSS. Szkolenie, pn. „Sport 
strzelecki otwarty dla dzieci i młodzieży” z podsumowującymi je zawodami 
przebiegło w przyjaznej, pełnej zdrowej rywalizacji, atmosferze. Nagrody 
wręczyli Grzegorz Jakuć – wójt gminy i Robert Jurczak – prezes KSS Legion 
Wschodni. Przedsięwzięcie dofinansowane było z dotacji Urzędu Gminy 
Turośń Kościelna.

Robert Jurczak 
zdjęcie: Bożena Bieryło

Na każdym spotkaniu widać i słychać zaangażowanie kibiców. Mocnego dopingu nie brakuje wtedy, gdy chłopaki 
grają w Turośni i wtedy, gdy rywalizują na meczach wyjazdowych.

Podczas wycieczki do „Ziołowego Zakątka” seniorzy 
zwiedzili ogród botaniczny, wzięli udział w warsztatach 
esencji i mieszanek ziołowych, poznali zioła i ich zasto-
sowanie.

Uczestnicy zawodów (najmłodsi mieli 10 lat) nie ukry-
wali swojego zadowolenia z osiągniętych wyników. 
Sukcesami dzieci cieszyli się także ich opiekunowie. 
Na pamiątkowym zdjęciu z Grzegorzem Jakuciem – wój-
tem gminy i Robertem Jurczakiem – prezesem Legionu 
Wschodniego.
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Sukces w konkursie „Ośmiu Wspaniałych” dla najlepszych wolontariuszy z regionu

Dobro wraca
Aneta Toczko-Naumowicz oraz Julia Kon-
dzior, uczennica klasy VII Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej w Turośni 
Dolnej 1 października 2020 r. wzięły udział 
w gali finałowej XV Edycji Powiatowego 
Samorządowego Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych” pod patronatem Sta-
rosty Białostockiego.

Uroczystość miała na celu wręczenie nagród 
wolontariuszom, którzy zdobyli tytuł laureata 
w czasie eliminacji powiatowych, które odbyły 
się 5 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym 
w Białymstoku. Do eliminacji przystąpiło 20 
uczestników podejmujących aktywność wo-
lontariacką, wytypowanych ze szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych z terenu powiatu 
białostockiego.

W konkursie na najaktywniejszych wolontariu-
szy powiatu Szkołę Podstawową im. Marii Konop-

nickiej w Turośni Dolnej reprezentowały uczennice 
klasy VIII: Karolina Piechowska i Natalia Ciesielska 
(kategoria „ósemka”) oraz uczennica klasy VI – 
Julia Kondzior (kategoria „ósemeczka”). Konkurs 
polegał na zaprezentowaniu się i opowiedzeniu 
o społecznej działalności przed członkami jury. 
Do rozmowy o wolontariacie uczennice zostały 
przygotowane przez Anetę Toczko-Naumowicz. 
Dziewczyny w roku szkolnym 2019/2020 były 
członkami Szkolnego Koła Wolontariatu, które 
zorganizowało m.in.: akcję pomocy Schronisku 
w Białymstoku, „Górę Grosza”, wsparcie inicjaty-
wy „Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka”, 
a także pomoc dla WWF – organizacji chroniącej 
zagrożone gatunki zwierząt.

Udział w konkursie zakończył się sukcesem. 
Natalia Ciesielska (obecnie już absolwentka SP 
w Turośni Dolnej) znalazła się w finałowej „Ósemce 
Wspaniałych”, a Julia Kondzior trafiła do „Ósemecz-

ki”. Mamy nadzieję, że idea bezinteresownej po-
mocy drugiemu człowiekowi oraz krzywdzonym 
zwierzętom będzie nadal przyświecała działaniom 
uczniów i absolwentów SP w Turośni Dolnej.

Aneta Toczko-Naumowicz 
zdjęcie: powiatbialostocki.pl

1 września 2020 r. w hali Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2020/2021

Witaj szkoło

Z uwagi na trwający stan epidemiczny w Polsce oraz wytyczne MEN, 
rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbyło się w innej formie niż co roku.

Ewa Chrabołowska, dyrektor Zespołu Szkół powitała wszystkich uczniów, 
nauczycieli i rodziców życząc wszystkim uczniom promocji do następnej klasy 
i wysokich wyników nauczania. Omówiła procedury obowiązujące na terenie 
szkoły w rozpoczynającym się roku szkolnym. Następnie Grzegorz Jakuć, wójt 
Gminy Turośń Kościelna wręczył stypendium naukowe Zuzannie Jurczak, 
uczennicy klasy ósmej. Na zakończenie uroczystości uczniowie spotkali się 
w salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami.

Tekst i zdjęcie:  
Marek Łukaszuk

Zuzanna Jurczak otrzymała stypendium za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyni-
ki w nauce. Na zdjęciu z Grzegorzem Jakuciem – wójtem gminy.

Na zdjęciu nagrodzona Julia Kondzior z Janem Bolesła-
wem Perkowskim, starostą Powiatu Białostockiego, Ro-
manem Czepe, wicestarostą oraz Anetą Toczko-Naumo-
wicz – koordynatorem wolontariuszy w SP w Turośni 
Dolnej.

Pamiętamy o ofiarach II wojny światowej

Ku czci poległych
W 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, Władze Gminy i delegacje 

z jednostek organizacyjnych uczciły pamięć poległych w obronie Ojczyzny. 
Grzegorz Jakuć – wójt gminy, Ewa Chrabołowska – dyrektor ZS w Turośni 
Kościelnej, Barbara Oniśko – dyrektor SP w Turośni Dolnej, Małgorzata Mo-
dzelewska – po. dyrektora SP w Tołczach i Bożena Bieryło – dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze w miejscach 
pamięci ofiar zbrodni wojennych, tj. w miejscowościach Juraszki, Borowskie 
Gziki „Mały Katyń”, Turośń Dolna, Tołcze.

Bożena Bieryło 
zdjęcie: Agnieszka Popławska

Przy juraszkowskim lesie spoczywa 76 osób różnych narodowości rozstrzelanych w la-
tach 1941-1944 przez niemieckich okupantów.
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Funkcjonowanie stołówek szkolnych w publicznych placówkach oświatowych na terenie gminy Turośń Kościelna

W szkole jemy zdrowo
Od 7 września, codziennie, uczniowie szkół 
w Turośni Kościelnej, Dolnej i Tołczach 
mogą zjeść smaczny, pełnowartościowy, 
ciepły i tani obiad w szkole. Gmina Turośń 
Kościelna wychodzi naprzeciw potrzebom 
placówek oświatowych – w kwietniu br. 
po raz kolejny, został złożony wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego na re-
alizację zadania w ramach wieloletniego 
programu rządowego „Posiłek w szkole 
i w domu”. Program ma poprawić warunki 
nauki, wychowania i opieki przez organi-
zację lub modernizację stołówek i miejsc 
spożywania posiłków.

Wcześniej z obiadów korzystali tylko uczniowie 
Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, teraz zdrowe 
posiłki mogą zjeść także dzieci i młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Tołczach i Szkoły Podstawowej 
w Turośni Dolnej.

Wszystkie szkoły z terenu naszej gminy złożyły 
wnioski, w których przedstawiły plan modernizacji, 
remontu, doposażenia jadalni i stołówki. We wnio-
sku przewidziane zostało, że kuchnia w Zespole 
Szkół w Turośni Kościelnej będzie przygotowywała 

obiady również dla dzieci ze szkół w Turośni Dolnej 
i w Tołczach, ze względu na to, że dostarczane do-
tąd przez firmę zewnętrzną posiłki były niesmaczne 
i korzystało z nich niewielu uczniów.

Środki finansowe w formie dotacji celowej 
w łącznej wysokości 83.580 zł (w tym wkład wła-
sny Gminy 16.716 zł) na remont i doposażenie 
stołówki otrzymała szkoła w Turośni Kościelnej. 
Dofinansowanie przeznaczone zostało na wy-
posażenie kuchni w niezbędne zmywarko-wy-
parzarki oraz inne sprzęty kuchenne i zakup 
zastawy stołowej. Do przewożenia obiadów, Urząd 
Gminy z własnych środków przystosował jeden 
z samochodów.

O tym, że zmiana sposobu funkcjonowania sto-
łówek szkolnych była krokiem w dobrym kierun-
ku, świadczy znaczny wzrost liczby stołujących się 
uczniów. Obecnie, w szkole w Turośni Dolnej obiady 
je o 46% więcej osób, niż w roku szkolnym 2019/2020, 
a w szkole w Tołczach liczba uczniów korzystających 
z obiadów szkolnych wzrosła aż o 71%.

Ewa Dryl 
zdjęcia: M. Modzelewska, A. Toczko-Naumowicz, 

M. Łukaszuk, archiwum UG
Wśród zakupionego sprzętu kuchennego znalazły się 
termosy i pojemniki, umożliwiające transport posiłków.

Na stołówce szkolnej, m.in. w szkole w Turośni Dolnej, obowiązuje przestrzeganie za-
sad reżimu sanitarnego. Pracownicy zaopatrzeni są w przyłbice i rękawice. 

W szkole w Tołczach, w okresie wakacji, przystosowano pomieszczenia do wydawania 
i spożywania posiłków. Na zdjęciu uczniowie podczas obiadu w nowej stołówce szkolnej.

Na najmłodszych w turosieńskim przedszkolu czekają trzy posiłki dziennie, oprócz obiadu – śniadanie i podwieczorek.



W świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej odbyły się warsztaty rękodzielnicze

Szyli, pletli, skręcali – kulturę rozkręcali
Kordonek, kawałek drewna, gwoździe i tro-
chę chęci – tyle wystarczy, aby powstały 
piękne dekoracje. Doskonale wiedzą o tym 
uczestnicy warsztatów rękodzielniczych, 
które odbyły się w ramach projektu „Szy-
jesz, pleciesz, skręcasz – kulturę rozkrę-
casz”, na przełomie września i października 
w świetlicy wiejskiej w Turośni Kościel-
nej. Na zajęciach od kreatywności i chęci 
do działania aż kipiało!

15 uczestników (dzieci, dorośli i seniorzy), 
pod okiem instruktora, doskonaliło techniki 
twórcze, które z powodzeniem wykorzystają 
w życiu codziennym. W wymiarze edukacyjnym 
była to nauka pracy ze sznurkiem sizalowym 
i jutowym, drutem florystycznym, czy szydeł-
kiem. W wymiarze społecznym: wielopokole-
niowa integracja. Efektem dziesięciu spotkań 
są starannie wykonane robótki ręczne, m.in. 
jutowe anioły, makramowe kwietniki i kolorowe 
maskotki.

Projekt „Szyjesz, pleciesz, skręcasz – kulturę 
rozkręcasz” dofinansowano ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach programu 
„Kultura-Interwencje 2020”. Pracownicy GOK 
w Turośni Kościelnej dziękują Narodowemu 
Centrum Kultury za wsparcie finansowe.

Agnieszka Popławska 
zdjęcie: Alina Kowalczuk Uczestniczki zajęć tworzą anioły ze sznurka jutowego, filcu i włóczki. Na zdjęciu z instruktorem.

Apel Wójta Gminy Turoœñ Koœcielna
Wójt Gminy Turoœñ Koœcielna zwraca siê z apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku po¿aru, 

jaki wybuch³ we wtorek 29 wrzeœnia 2020 r. w miejscowoœci Zawady.

Po¿ar strawi³ dorobek ca³ego ¿ycia rodziny zamieszka³ej w Zawadach. W jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad g³ow¹.

Dlatego te¿ gor¹co apelujê i proszê wszystkich, którzy chc¹ i maj¹ mo¿liwoœæ udzielenia pomocy finansowej poszkodowanym 

o dokonanie wp³at poprzez https://zrzutka.pl/9fv48p lub bezpoœrednio na konto bankowe 

Banku Polskiego nr 59 1020 1332 0000 1802 1256 2569.

                                                                                                             

                                                                                                                                        Grzegorz Jakuæ

                                                                                                                                         Wójt Gminy Turoœñ Koœcielna


