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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Spis ciepła
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca 

budynku musi złożyć deklarację dotyczącą źródeł 
ciepła i spalania paliw. 

Ogólnopolski spis jest obowiązkowy i dotyczy 
wszystkich budynków – mieszkalnych i niemiesz-
kalnych (jednorodzinnych, wielorodzinnych, han-
dlowo-usługowych).

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania 
paliw uruchomionego przed 1 lipca, należy złożyć 
w terminie 12 miesięcy. Dla nowego źródła ciepła, 
które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację 
należy złożyć w terminie 14 dni.

Dokument można składać w formie elektro-
nicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl lub 
w formie papierowej – osobiście w Urzędzie Gminy 
Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, jak też listownie 
na adres UG. Deklaracja do pobrania na stronie: 
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-e-
widencja-emisyjnosci-budynkow-faq lub www.
turosnkoscielna.pl w zakładce „Załatw sprawę”).

Informacje z marcowej, majowej i czerwcowej Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna

Po pierwsze, drogi
Od poprzedniego wydania „Nowin” 
odbyły się trzy Sesje Rady Gminy Turośń 
Kościelna. 30 marca 2021 r. – XXII Sesja 
Rady Gminy Turośń Kościelna, na której, 
ze względu na stan epidemii, radni obra-
dowali w trybie zdalnym. Kolejna – XXIII 
sesja, 27 maja 2021 r. i XXIV sesja, 24 
czerwca 2021 r. odbyły się w sali konferen-
cyjno-widowiskowej świetlicy wiejskiej 
w Turośni Kościelnej

XXII sesja Rady Gminy
Podczas sesji radni przyjęli sprawozdania z dzia-

łalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, jak również 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego.

Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim 
zabezpieczenia środków finansowych, w związku 
z otrzymaniem dofinansowania z „Programu od-
nowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna 
wieś” na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospoda-
rowanie działki gminnej przy świetlicy w Turośni 
Kościelnej”, jak również otrzymaniem dofinanso-
wania z RPOWP na lata 2014-2020, na realizację 
projektu edukacyjnego „Wiem, umiem, potrafię” 
(Uchwała Nr XXII/174/2021).

W związku z potrzebą wprowadzenia logo 
Gminnego Ośrodka Kultury zaszła konieczność 
wprowadzenia zmian w statucie GOK-u. Oprócz 
wprowadzenia nowego logo Gminnego Ośrodka 
Kultury wprowadzono również zapis, iż instytucja 
ma prawo posługiwać się skrótem GOK. (Uchwała 
Nr XXII/173/2021).

Rada Gminy uchwaliła również Program Opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

Wójt Gminy Turośń Kościelna wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu 
Terytorialnego

Wyraz uznania  
i podziękowania

27 maja przypada Dzień Samorządu Tery-
torialnego. Święto Samorządowców ustano-
wione zostało dla upamiętnienia pierwszych, 
w pełni demokratycznych wyborów do rad 
miast i gmin.

W 31. rocznicę tych wydarzeń, w siedzibie Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, odbyło się uroczyste 
wręczenie odznaczeń za zasługi dla samorządu 

terytorialnego. Pośród ponad 60. wyróżnionych 
samorządowców znalazł się Grzegorz Jakuć – wójt 
gminy Turośń Kościelna.

Oprac.  
Agnieszka Popławska

Źródło zdjęć z uroczystości w KPRM:  
wideo, https://www.youtube.com/watch?v=3NDpsigN2Bo&t=1511s.  

[data dostępu: 28.05.2021].

Grzegorz Jakuć odebrał odznakę honorową i dyplom z rąk premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MSWiA Mariu-
sza Kamińskiego. 
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bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń 
Kościelna na 2021 r. Program ten musi być przyjęty 
przez samorządy do końca marca. Ma on na celu 
zapewnienie opieki bezpańskim czworonogom, 
a także populacji bezdomnych zwierząt . Na reali-
zację tego programu zaplanowano kwotę 67 tys. zł. 
(Uchwała Nr XXII/175/2021).

Na marcowej sesji zmieniono również wzór 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W związku z wyłączeniem 
z systemu gospodarki odpadami budynków bę-
dących własnością gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych, a także domków letniskowych 
i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, konieczna była zmia-
na wzoru deklaracji (Uchwała Nr XXII/179/2021).

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie nadania 
nazw drogom wewnętrznym w miejscowościach: 
Iwanówka (Uchwała Nr XXII/180/2021), Nie-
wodnica Kościelna (Uchwała Nr XXII/181/2021), 
Turośń Kościelna (Uchwała Nr XXII/182/2021).

Podjęte zostały również uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wynajem, na czas oznaczo-
ny, części budynku gospodarczego, stanowiące-
go własność Gminy Turośń Kościelna (budynek 
gospodarczy w m. Trypucie), lokali użytkowych 
mieszczących się w budynku stanowiącym wła-
sność Gminy Turośń Kościelna – Poczcie Polskiej 
(Uchwała Nr XXII/177/2021) i Fundacji Legion 
Wschodni (Uchwała Nr XXII/178/2021).

XXIII sesja Rady Gminy
Na XXIII sesji radni przyjęli sprawozdania z dzia-

łalności Gminnego Ośrodka Kultury i sprawozdanie 
z realizacji gminnego programu współpracy z orga-

nizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnio-
nymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
w roku 2020, a także dokonano Oceny Zasobów 
Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Wzorem lat ubiegłych, udzielono pomocy fi-
nansowej Powiatowi Białostockiemu na rozwój 
infrastruktury drogowej na następujące zadanie 
inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projek-
towej na: Przebudowę z rozbudową drogi powia-
towej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej 
Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 
1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem” (Uchwała 
Nr XXIII/183/2021).

Dokonana została ocena aktualności „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Turośń Kościelna” oraz 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego gminy Turośń Kościelna. Konieczność 
sporządzenia analizy wynika nie tylko z przepisów 
prawa. Dodatkowym argumentem przemawia-
jącym za sporządzeniem analizy jest możliwość 
spojrzenia na zmiany w zagospodarowaniu prze-
strzennym, jakie zaszły w ostatnim okresie oraz 
oceny uchwalonych dokumentów planistycznych, 
ze względu na ich przydatność w realizacji celu, 
jakim jest kształtowanie ładu przestrzennego 
w gminie (Uchwała Nr XXIII/186/2021).

Radni podjęli również uchwałę w sprawie 
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miej-
scowości Niewodnica Korycka (Uchwała Nr 
XXIII/189/2021).

Rada Gminy rozpatrzyła petycję dotyczącą pra-
wa do równego traktowania przez władze publiczne 

oraz masowych szczepień na COVID-19 (Uchwała 
Nr XXIII/190/2021), a także petycję „ALARM!- STOP 
zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej szcze-
pionce” (Uchwała Nr XXIII/191/2021).

XXIV sesja Rady Gminy
Obrady XXIV uroczystej Sesji Rady Gminy Turośń 

Kościelna połączone były z obchodami 30-lecia 
samorządu terytorialnego.

W wyniku głosowania, zwiększono pomoc 
finansową Powiatowi Białostockiemu na rozwój 
infrastruktury drogowej na następujące zadanie 
inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1555B przez wieś Dołki” w kwocie 10 tys. zł 
(Uchwała Nr XXIV/192/2021).

Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszyst-
kim zabezpieczenia środków finansowych 
w związku z otrzymaniem dofinansowania z RPO 
WP na lata 2014-2020, na zadanie inwestycyj-
ne pod nazwą: „Wsparcie szkół Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego związane z ogranicza-
niem skutków pandemii COVID-19”, jak również 
otrzymaniem dofinansowania na realizację zadań 
z programu wieloletniego „Senior+” (Uchwała Nr 
XXIV/193/2021).

Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie 
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowo-
ści Turośń Kościelna (Uchwała Nr XXIV/195/2021).

Treść wszystkich uchwał i imienne wyniki 
głosowania oraz interpelacje i zapytania skła-
dane przez radnych są dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Turośni 
Kościelnej i na stronie internetowej www.turo-
snkoscielna.pl.

Paweł Kondracki, zdjęcie: Marcin Dryl

Jarosław Czech – przewodniczący Rady Gminy otwiera XXIV Uroczystą Sesję. 
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INWESTYCJE

TEKST I ZDJĘCIA: KAMIL TOMASZ DOBRZYŃSKI TEKST I ZDJĘCIA: KAMIL TOMASZ DOBRZYŃSKI

Informacje o budowach dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Inwestycje drogowe
Dobiegają końca, rozpoczęte w 2020 r., przebudowy dróg gmin-
nych. Drogi w Stoczkach i Trypuciach są wykonane i oddane 
do użytkowania, natomiast w Borowskich Żakach i na ul. Polnej 
w Niewodnicy Kościelnej trwają ostatnie prace porządkowe. W ra-
mach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Turośń Kościel-
na otrzymała dofinansowanie o łącznej wartości 1.573.700,17 zł 
i przebudowała prawie 2 km dróg. Powstały nawierzchnie utwar-
dzone kostką betonową i nawierzchnie bitumiczne, wykonano 
także elementy poprawiające bezpieczeństwo w ruchu.

We współpracy z Powiatem Białostockim, w bieżącym roku budżetowym, 
przebudowano dwie drogi powiatowe w miejscowości Dołki i Bojary. Wartość 
inwestycji w Dołkach to 992 496, 33 zł, z czego: RFRD – 441 998,33 zł, Powiat 
Białostocki – 275 249,00 zł, Gmina Turośń Kościelna – 275 249,00 zł. Wartość 
inwestycji w Bojarach to 1.506.015,19 zł, z czego: FDS – 679 688,09 zł, Powiat 
Białostocki – 413 163,55 zł, Gmina Turośń Kościelna – 413 163,55 zł.

Mając na względzie konieczność inwestowania w lokalną infrastrukturę 
drogową, jak co roku, złożono wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg. 
Jak wynika z listy zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów, wsparcie 
do realizacji w 2022 r. otrzymały ul. Szkolna w Turośni Dolnej, ulice: Chmielna, 
Sosnowa, Myśliwska w Niewodnicy Kościelnej a na liście rezerwowej znalazła 
się ul. Słoneczna w Baciutach. Powiat Białostocki uzyskał dofinansowanie 
na przebudowę drogi przez miejscowość Zawady.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

Pieniądze na rozwój
Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił 

w lipcu nabór wniosków o dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. To nowa forma wsparcia inwestycji 
samorządowych, która ma wesprzeć inwestycje 
i rozwój przedsiębiorstw we wszystkich rgionach 
Polski i, tym samym poprawić warunki życia Polaków.

Gmina może dostać do 95% bezzwrotnego 
dofinansowania, czyli refundacji środków po-

niesionych na inwestycje, m.in. w infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła 
na zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami. 
Nabór wniosków, w pierwszej pilotażowej edy-
cji, potrwa do końca lipca. W lipcowym naborze 
każda jednostka może złożyć trzy wnioski o do-
finansowanie wg. następujących wytycznych: 
jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, 
jeden wniosek, którego wartość dofinansowania 

nie może przekroczyć 30 mln zł, jeden wniosek, 
którego wartość dofinansowania nie może prze-
kroczyć 5 mln zł.*

Gmina Turośń Kościelna, po dokonaniu analizy 
potrzeb, zamierza w pierwszym pilotażowym 
naborze aplikować o środki na infrastrukturę wod-
no-kanalizacyjną.

*źródło: bgk.pl

Ul. Polna w Niewodnicy Kościelnej po przebudowie ma nawierzchnię utwardzoną kost-
ką betonową.Przebudowa ul. Sosnowej w Niewodnicy Kościelnej planowana jest na 2022 r.
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II etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach

Większa dla mieszkańców
W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, wójt gminy Tu-

rośń Kościelna, 2.07.2021 r. podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych, 
związanych z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach. 
Wartość inwestycji to niemal 370 tys. zł. Dzięki niej mieszkańcy, w tym strażacy 

ochotnicy zyskają, nie tylko niezbędne do funkcjonowania obiektu sanitariaty, 
ale także dodatkowe pomieszczenie do spotkań i pomieszczenia gospodarcze. 
Budynek zostanie też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Oddanie świetlicy do użytkowania planowane jest w listopadzie b.r.

Granty na odnawialne źródła energii – nabór wniosków rozstrzygnięty

OZE na plus
Na przełomie czerwca i lipca br. rozstrzy-
gnięto nabór wniosków na montaż ko-
lektorów słonecznych. Grzegorz Jakuć 
– wójt gminy podpisał z mieszkańcami 
umowy o powierzenie grantów na kwotę 
570 tys. zł. Wbrew pierwotnym założeniom, 
nieduża ilość mieszkańców naszej gminy 
była zainteresowana tego typu instalacja-
mi OZE.

Inaczej wygląda sytuacja w zakresie montażu 
ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii 
elektrycznej. W odpowiedzi na ogłoszenie o na-
borze, do tutejszego urzędu złożono ponad 250 
deklaracji udziału. Po ocenie formalno-meryto-
rycznej, zakwalifikowanych do przyznania grantu 
zostało 117 osób i, w chwili obecnej, podpisywane 
są z nimi umowy.

Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie 
montażem ogniw fotowoltaicznych, wójt gmi-
ny podjął starania, aby niewykorzystane środki 
z naboru na kolektory przeznaczyć na ogniwa 
fotowoltaiczne.

Dlatego też dla osób, które nie zostały umiesz-
czone na liście podstawowej, granty będą udzielane 
po wyrażeniu zgody przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Woje-
wództwa Podlaskiego na zmianę przeznaczenia 
udzielonych środków finansowych oraz po gene-
rowaniu przez realizowany projekt oszczędności.

Wizualizacja świetlicy w Borowskich Michałach po rozbudowie.
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Stabilny fundament, intensywny 
rozwój i dobre prognozy na przy-
szłość – tak można podsumować 
trzy dekady działalności gminy 
Turośń Kościelna. We czwartek, 24 
czerwca uroczystą Sesją Rady Gmi-
ny rozpoczęły się obchody 30-lecia 
samorządu terytorialnego. Święto 
wspólnoty lokalnej zgromadziło 
w sali widowiskowo-konferencyjnej 
w Turośni Kościelnej przedstawicie-
li władz samorządowych, radnych 
i sołtysów.

W wydarzeniu udział wzięli, m.in. Grzegorz 
Kucharzewski – reprezentant posła do Parlamentu 
Europejskiego Krzysztofa Jurgiela, Bohdan Pasz-
kowski – wojewoda podlaski, Marek Malinowski 
– członek zarządu województwa podlaskiego, 
Andrzej Jurczak – wójt gminy Turośń Kościelna 
w latach 1990-2010, insp. Maciej Daniel Wesołowski 
– komendant Miejski Policji w Białymstoku, nad-
kom. Tomasz Organek – komendant Komisariatu 
Policji w Łapach, Witold Karczewski – prezes Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Marek 
Antoniuk – prezes Zarządu Banku Spółdzielcze-
go w Juchnowcu Górnym, Waldemar Franciszek 
Wilczewski – dyrektor Muzeum Podlaskiego w Bia-
łymstoku, Robert Pruszyński – dyrektor Rejonu 

Energetycznego PGE Dystrybucja, Oddział w Bia-
łymstoku.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Grzegorz 
Jakuć – wójt gminy, wieloletnia praca na rzecz 
wspólnego dobra przyniosła rozwój nowoczesnej 

Uroczyste obchody 30-lecia 

30 lat

1  Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski życzył 
wspólnocie lokalnej dalszego rozwoju w sferze 
kulturalnej, społecznej i gospodarczej.

2  Grzegorz Jakuć, dziękując za oddaną 
pracę na rzecz społeczności lokalnej, wręczył 
przewodniczącym rady gminy wszystkich kadencji, 
księgi pamiątkowe. Na zdjęciu: Zygmunt Piętka, 
Paweł Wenclik, Bogdan Mularczyk i Sławomir 
Kowalewicz.

3  Wójt gminy otrzymał gratulacje od włodarzy 
gmin ościennych, m.in. od Mariusza Dudzińskiego – 
burmistrza Tykocina.

1

4

2
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infrastruktury i przedsiębiorczości. – Na początku 
lat 90. szczątkowa sieć wodociągowa była w dwóch 
miejscowościach. Obecnie mamy 100 proc. miej-
scowości z dostępem do tej sieci – mówił Grzegorz 
Jakuć.

– Liczba zbudowanych obiektów, dróg, wyko-
nana sieć kanalizacyjna, gazownicza, odnawialne 
źródło energii – to jest przełom – podsumował 
swoje wystąpienie Grzegorz Jakuć.

Czwartkowa uroczystość była doskonałą okazją 
do podziękowania wszystkim samorządowcom 
za niezmienne od lat zaangażowanie w rozwią-
zywanie problemów samorządów terytorialnych. 
Słowa szczególnego podziękowania popłynęły 
do przewodniczących rad, radnych i sołtysów 
wszystkich kadencji.

Wyrazem wdzięczności były, wydane specjalnie 
na tę okoliczność, księgi pamiątkowe.

W imieniu nieobecnych gości: Jacka Żalka – 
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Dariusza 
Piontkowskiego – Wiceministra Edukacji i Nauki, 
Jarosława Zielińskiego – posła na Sejm RP, listy 
gratulacyjne odczytał wójt gminy. List przesłany 
przez Starostę Powiatu Białostockiego Jana Bo-
lesława Perkowskiego odczytała Bożena Bieryło 
– radna powiatu.

Wydarzenie uświetniła prelekcja, pt. „Samorząd 
wczoraj i dziś. Doświadczenie i nowe kierunki 
rozwoju”, którą wygłosił dr hab. Sławomir Pre-
snerowicz, profesor Uniwersytetu w Białymstoku.

Uroczystość została zorganizowana we współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośni 
Kościelnej.

Bożena Bieryło 
zdjęcia: Marcin Dryl

Samorządu Gminy Turośń Kościelna – 1990-2020

minęło

4  Zwieńczeniem uroczystości był koncert słowno-
muzyczny, pt. „Polskie drogi do samorządności” 
w wykonaniu Zespołu Sonanto.

5  Koncert przywołał wspomnienia minionych lat 
i wzbudził wiele emocji. Artyści otrzymali owacje 
na stojąco.

5

3
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Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021 r.

Cztery projekty dofinansowane
Na ogłoszony przez Wójta Gminy Turośń Kościelna konkurs na realizację 

zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz polityki spo-
łecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynku 
dzieci i młodzieży w 2021 r. wpłynęły cztery oferty:

 ] „Sport – na zdrowie” – Uczniowski Klub Sportowy „Tur”,
 ] „Integracja wielopokoleniowa” – Koło Gospodyń Wiejskich Zdolne 

Babki,
 ] „Sport to zdrowie z KS „Turośnianka” w 2021 r.” – Klub Sportowy „Turo-

śnianka”,
 ] „Aktywność fizyczna zdrowym stylem życia naszych mieszkańców” – 

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy.
Wszystkie otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy Turośń Kościelna.
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. Na realizację 
konkursu przeznaczona została kwota 45 tys. zł.

Tekst i zdjęcie: Paweł Kondracki

Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Turośń Kościelna

Nowe władze w OSP
Czerwcowe spotkania były okazją 
do wspólnej wymiany doświadczeń kilku 
strażackich pokoleń. Uczestniczyli w nich 
członkowie: zwyczajni (czynni), honorowi, 
wspierający i członkowie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych.

Podczas obrad poszczególne zarządy OSP 
przedstawiły sprawozdania z działalności jed-
nostki, sprawozdania finansowe za 2020 r. oraz 
plany i zamierzenia na rok bieżący. Była to dobra 
okazja do podzielenia się sukcesami OSP i proble-
mami z jakimi borykają się strażacy w społecznej 
pracy. Nie obyło się bez podziękowań strażakom 
ochotnikom za współpracę oraz za trud i wysiłek 
poświęcony na rzecz ratowania zagrożonego życia, 
zdrowia i mienia ludzkiego.

W poszczególnych OSP wybrano nowe wła-
dze, a w killku nowych prezesów. W OSP Turośń 
Kościelna nowym prezesem został dh Konrad 
Kowalczuk, w OSP Turośń Dolna prezesem został 
dh Piotr Oniśko, a w Niewodnicy Koryckiej na no-
wego prezesa wybrano dh Adama Brzozowskiego.

Praca ochotniczych straży jest nieoceniona, 
wymaga odwagi, chęci niesienia pomocy poszko-
dowanym i gotowości do działania w trudnych 

warunkach. Grzegorz Jakuć, wójt gminy, w swoich 
wystąpieniach podziękował strażakom za całorocz-
ny trud poświęcony na rzecz ochrony przeciwpo-
żarowej i określił główne zamierzenia ze strony 
gminy na poprawę funkcjonowania jednostek 

OSP. Chodzi o działania na rzecz bezpieczeństwa 
osobistego strażaków podczas prowadzonych 
akcji ratowniczych.

Paweł Kondracki
zdjęcie: archiwum OSP Turośń Kościelna

Przypominamy, że do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021

Mieszkańcu, spisz się!
Na każdym Polaku spoczywa obowiązek wzięcia udziału w Narodowym 

Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Osoby, które odmówią udziału 
w spisie mogą zostać ukaranym grzywną.

Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału w akcji pozostaje samospis. 
Można go wykonać na dowolnym urządzeniu mobilnym, podłączonym do Inter-
netu, w domu lub gminnym punkcie spisowym. W budynku urzędu gminy przy-

gotowane jest stanowisko komputerowe specjalnie przeznaczone do samospisu, 
który można przeprowadzić samodzielnie lub przy pomocy pracownika urzędu.

Mieszkańcy mogą nadal skorzystać z infolinii spisowej uruchomionej 
pod numerem telefonu: 22 279 99 99.

Pod koniec czerwca 2021 r. pracę na terenie naszej gminy rozpoczęło 
trzech rachmistrzów terenowych.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są po-
ufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie 
o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane 
osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte 
są tajemnicą statystyczną.

Marzena Dobrzyńska

Klub Sportowy Turośnianka rozwija się w zawrotnym tempie. Dofinansowanie z budże-
tu gminy pozwoli pokryć m.in. koszty organizacji zajęć dla dzieci. Na zdjęciu Grzegorz 
Jakuć – wójt gminy z Członkami Zarządu „Turośnianki”: Rafałem Średzińskim i Mate-
uszem Banelem.

W posiedzeniach, oprócz członków OSP, brali udział przedstawiciele Zarządu Gminnego, Wójt Gminy Turośń Kościel-
na, radni i sołtysi oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. 
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Piknik rodzinny w Turośni Kościelnej

Lato z dziećmi
Spektakl teatralny, pokaz iluzjonisty, tur-
niej piłki nożnej, dmuchańce i malowanie 
twarzy – to tylko nieliczne z atrakcji, które 
czekały na najmłodszych na rodzinnym pik-
niku „Lato z dziećmi”. 20 czerwca br. w Turo-
śni Kościelnej nie brakowało roześmianych 
dzieci, ciekawych pokazów ani słońca.

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 10 na orliku, 
gdzie Klub Sportowy „Turośnianka” zorganizował 
turniej piłki nożnej. Walka była zacięta, a doping 
zachęcał do działania. Umiejętności młodych spor-
towców wprawiły widzów w zachwyt. Po godz. 
13 na boisku szkolnym mieszkańców przywitały 
Bożena Bieryło – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Ewa Chrabołowska – dyrektor Zespołu 
Szkól w Turośni Kościelnej. Jako pierwszy na scenie 
zagościł Teatr pod Orzełkiem z historią o smoku 
i królewnie. Następnie mieliśmy okazję obejrzeć 
niecodzienny pokaz. Jak sprawić, żeby dzieci lewito-
wały? Wie tylko iluzjonista Łukasz Grant. Działający 
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Klub 
Seniora przygotował poczęstunek i atrakcje dla 
najmłodszych. Panie upiekły słodkości, zrobiły 
zdrowe soki, zaś panowie zajęli się grillowaniem. 
Za piątkę, uśmiech czy wierszyk nagradzali dzieci 
upominkiem. Chętni wzięli udział w loterii fanto-
wej. Dużym zainteresowaniem cieszył się również 
pokaz taneczny seniorek.

Kadra wychowawców z Przedszkola Samorzą-
dowego w Turośni Kościelnej zadbała o dziecięce 
stanowisko fryzjersko-kosmetyczne. Panie plotły 
piękne, kolorowe (i baaardzo modne) warkoczyki 
i malowały dzieciom twarze. W tak słoneczny dzień 
świetnie sprawdziła się kurtyna wodna, przygoto-
wana przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Turośni Kościelnej. Strażacy udostępnili dzieciom 
sprzęt i ubrania ochronne. Zdjęciom w wozie stra-
żackim nie było końca. Z pozytywnym odbiorem 
spotkał się także zorganizowany przez turosień-

ską jednostkę pokaz prawidłowego udzielania 
pierwszej pomocy poszkodowanym. Ale to nie 
koniec atrakcji!

Gościliśmy też delegacje ze Szpitala Powiato-
wego SP ZOZ w Łapach, Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Białymstoku i Centrum 
Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach. Zain-
teresowani otrzymali porady dotyczące zdrowe-
go stylu życia, wykonali podstawowe badania 
i dokonali analizy składu masy ciała. Słuchacze 
CIS-u w Łapach zaprezentowali zgromadzonym 
własnoręcznie wykonane poduszki i skrzyneczki 
decoupage.

Ważnym elementem pikniku była pomoc cho-
remu na rdzeniowy zanik mięśni Nikodemowi – 
podopiecznemu Fundacji „Sie pomaga”. Podczas 
wydarzenia odbyła się zbiórka środków pienięż-
nych na leczenie chłopca.

Sponsorami wydarzenia był Zakład Mięsny 
„BOST” z Turośni Kościelnej i Jumper Park Tram-
polin.

Życzymy, aby lato było tak udane jak czerw-
cowy piknik. Bezpiecznych wakacji i pięknych 
wspomnień. Do zobaczenia za rok!

Tekst i zdjęcie: 
 Agnieszka Popławska

KULTURA I OŚWIATA

Nie tylko dorośli przygotowali piknikowe atrakcje. Grupa z Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej pokazała, 
jak wygląda zabawa! Gołym okiem widać, że przedszkolaki czują rytm i świetnie radzą sobie w grupowych tańcach.

Nowy plac zabaw przy Przedszkolu 
Niepublicznym „Puchatek” w Niewodnicy 
Kościelnej

Zabawa 
to podstawa

Dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Pu-
chatek” w Niewodnicy Kościelnej mają powody 
do radości. Od niedawna mogą korzystać z no-
wego placu zabaw. Na przedszkolnym terenie 
postawiono nowe, certyfikowane urządzenia 
do zabawy, m.in. labirynt z panelami edukacyj-
nymi z grą „kółko i krzyżyk”, zadaniami matema-
tycznymi i rysunkowymi.

Tekst i zdjęcie:  
Klaudia DawidczykNa placu stanęło auto ze zjeżdżalnią.
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Wyróżnienia, gratulacje 
i podziękowania
Podobnie jak rok ubiegły, tegoroczny rok 
szkolny był równie trudny dla uczniów, 
nauczycieli, jak też rodziców. Nauczanie 
zdalne przez wiele miesięcy wymagało 
dużego zaangażowania i samodyscypliny. 
Uczniowie i nauczyciele komunikowali się 
za pomocą platformy internetowej. W maju 
uczniowie z pewnymi obawami wracali 
do nauki stacjonarnej. Jednak wszyscy 
doskonale odnaleźli się na nowo w murach 
szkoły.

Wielu uczniów wzorowo poradziło sobie z na-
uką i otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Na-
grody przyznano również najlepszym czytelni-
kom. Byli też tacy, którzy uzyskali stuprocentową 
frekwencją. Uczniowie, którzy uzyskali wysoką 
średnią ocen, wykazali się wzorowym zachowaniem 
i ponadprzeciętną aktywnością na rzecz społecz-
ności szkolnej otrzymali Nagrodę Wójta Gminy. 
Z rąk Grzegorza Jakucia nagrodę odebrały cztery 
uczennice: Laura Sandra Kowalewicz – uczenni-
ca Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma 
w Tołczach, Amelia Motoszko – uczennica Szkoły 

Podstawowej im. Mari Konopnickiej w Turośni 
Dolnej, Łucja Nikonowicz – uczennica Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej, 
Aleksandra Średzińska – uczennica Zespołu Szkół 
w Turośni Kościelnej.

Gratulujemy wszystkim uczniom, że poradzili 
sobie z nowymi wyzwaniami w tak trudnym czasie. 
Życzymy udanych wakacji i spokojnego powrotu 
do nauki w nowym roku szkolnym.

D. Dudzińska/A. Toczko-Naumowicz/E.Dryl 
zdjęcia: archiwa szkolne

Aleksandra otrzymała Nagrodę Wójta za takie osiągnię-
cia jak, m.in.: I miejsce w szkolnym konkursie fotograficz-
nym „Wiosna”, III miejsce w szkolnym konkursie Wiedzy 
o Krajach Anglojęzycznych. Uczennica jest bardzo zaan-
gażowana w działalność szkolnego wolontariatu, pisze 
artykuły do gazetki szkolnej i należy do Koła Teatral-
nego. Podczas nauki zdalnej uczestniczyła w różnego 
rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez ko-
legów i nauczycieli. Z wyróżnieniem ukończyła także V 
klasę szkoły muzycznej I stopnia w Białymstoku i swoim 
śpiewem uświetnia uroczystości szkolne.Ważnym elementem uroczystości podsumowującej rok 

nauki jest przekazanie sztandaru szkolnego.

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań całorocznej pracy, w tym wyników 
absolwentów, którzy na egzaminie ósmoklasisty uzyskali wspaniałe wyniki.

Społeczność SP w Turośni Dolnej pożegnała, odchodzącą na emeryturę, Halinę Szekal-
ską – nauczycielkę historii i przyrody. p. Halina przez 32 lata pracy pedagogicznej dała 
się poznać jako wybitna nauczycielka, ale przede wszystkim cudowny i dobry człowiek. 
Życzmy długiej i spokojnej emerytury!

Podlaskie Kino Plenerowe zagościło w Turośni Kościelnej

Seans pod chmurką
Gminny Ośrodek Kultury, dzięki współpracy z Podlaskim Instytu-

tem Kultury i Urzędem Marszałkowskim przygotował na niedzielę, 11 
lipca dwa seanse. Dzieci obejrzały Baranka Shauna i jego nieziemskie 
przygody, zaś na wieczorny seans zaproponowaliśmy mieszkańcom 
„Jokera”. Dziękujemy Dyrekcji ZS w Turośni Kościelnej za użyczenie 
placu oraz sołtysowi sołectwa Turośń Kościelna I za pomoc w uru-
chomieniu sprzętu!

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Popławska Spragnieni spotkań mieszkańcy licznie zgromadzili się na boisku przy ZS w Turośni Kościelnej.
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78. rocznica męczeńskiej śmierci bł. Antoniego 
Beszty-Borowskiego

Pamięć wciąż żywa
10 lipca br. w Borowskich Olkach odbyła się co-

roczna uroczystość upamiętniająca kapelana Armii 
Krajowej, ks. Antoniego Besztę-Borowskiego, który 
podczas II wojny światowej organizował pomoc ro-
dakom deportowanym na Sybir.

Mszę świętą odprawił ks. Krzysztof Herman, pro-
boszcz parafii pw. św. Wojciecha w Uhowie. Po mszy 
świętej, tradycyjnie – pod pamiątkową tablicą, złożono 
kwiaty.

Tekst i zdjęcie:  
Paweł Kondracki

Podsumowanie osiągnięć uczniów 
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Niewodnicy Kościelnej

Wspaniałe 
wyniki

Uczniowie kl. VIII Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy 
Kościelnej spisali się doskonale. Wyniki przed-
stawiają się następująco: średnia szkoły – 80%, 
średnia gminy – 61%, średnia powiatu – 55,33%. 
Z matematyki mamy najwyższą średnią w woje-
wództwie – 80%. Podobnie jest z językiem angiel-
skim – 93%. Aż ośmiu uczniów (na 16 zdających) 
osiągnęła ponad 90%. Najwyższy wynik to 98%, 
w tym dziewięciu uczniów z języka angielskiego 
osiągnęło 100%, a z matematyki taki wynik (rewe-
lacja) miało pięciu uczniów.

Również zapoczątkowany kilka lat temu pro-
gram nauki języków obcych przynosi rewelacyjne 
efekty. Dzieci i uczniowie uczą się wielu języków: 
j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. 
chiński, j. amerykański oraz od czerwca – język 
hiszpański. Edukacja rozpoczyna się już od 3. roku 
życia. W każdej klasie jest zwiększona liczba godzin, 
prowadzone są zajęcia dodatkowe.

Wyniki: na egzaminie (przedtem szóstoklasisty) 
ósmoklasisty uczniowie zajmują czołowe miejsca 
w województwie. Potwierdzają to też egzaminy 
przedmiotowe organizowane przez Kuratorium 
Oświaty. W ostatnich dniach otrzymaliśmy wspa-
niałą wiadomość: Nasi najmłodsi zdominowali 
tegoroczny konkurs „Olimpus”. Rewelacyjnie wy-
padła uczennica klasy III, Agnieszka Danilewicz, 
która zajęła I miejsce w województwie i 16 miejsce 
w Polsce.

Gratulacje uczniom i nauczycielom oraz rodzi-
com. Absolwentom życzę powodzenia w szkole 
średniej.

Marek Danilewicz

Sukces uczennic SP w Tołczach w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

Piękne wyniki
14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Matematyki (Inter-
national Day of Mathematics-IDM). Datę 14 marca w notacji amery-
kańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby 
pi. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki, 
tzw. Pi Day. Od 1988 r. jest to oficjalne święto w San Francisco. Dzień 
ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Alberta Einsteina.

Z tej okazji, Koło Miłośników Gier Logicznych – Studenckie Koło Naukowe 
Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, Oddział Białostocki Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego i Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego ogłosili konkurs na Pi-plakat. Celem konkursu było wyłonie-
nie najbardziej kreatywnych prac, które przedstawią zastosowania liczby Pi.

W tegorocznej ogólnopolskiej edycji konkursu I i II miejsce zajęły uczen-
nice kl. VII SP im. L. Prystroma w Tołczach – Wiktoria Maciejczyk oraz Patrycja 
Roszkowska. Opiekunem dziewczynek była p. Iwona Wróblewska- nauczyciel 
matematyki. Serdecznie gratulujemy. Życzymy kolejnych sukcesów.

Małgorzata Modzelewska 
Zdjęcie: Iwona Wróblewska

Spotkanie autorskie z Arturem Andrusem

O książkach online

O fascynacji twórczością Wojciecha Młynar-
skiego, przyjaźni z Marią Czubaszek i Wojciechem 
Karolakiem, o pracy w radiu, telewizji i na scenie 
opowiedział seniorom Artur Andrus – dziennikarz, 
prezenter, piosenkarz, artysta kabaretowy.

Spotkanie autorskie online odbyło się 22 czerw-
ca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni 
Kościelnej. Rozmowa z seniorami zainspirowała 
pisarza do stworzenia oryginalnego poematu 
o Turośni Kościelnej.

Ludzie pogodni, ludzie radośni,
Barwnym pochodem szli po Turośni,
I zakrzyknęli przy młodej sośnie:
– Niech nam w Turośni sosna urośnie!
I tylko Stefan westchnął bezgłośnie:
– Niech nam w Turośni rosną turośnie.
– Co to jest turośń? – spytałem wuja,
– Turośń to taki pół klon, pół tuja,
Kwiaty turośni w Japonii gejsze
Noszą we włosach, bo są ładniejsze
Od kwiatów wiśni, jabłoni, bzu.
Więc niechże turośń nam rośnie tu!
Autor zapewnia, że ciąg dalszy dopisze przy 

następnym spotkaniu.
Tekst i zdjęcie: Agnieszka Popławska

Wiktoria i Patrycja wykazały się dużą kreatywnością przy tworzeniu Pi-plakatów.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu 
„Biblioteka dla wszystkich”, dofinansowanego ze środ-
ków Ministra Kultury, Dziedzitwa Narodowego i Sportu, 
w ramach Programu „Partnerstwo dla książki 2021”

We Mszy Świętej udział wzięli, m.in. Grzegorz Jakuć 
– wójt gminy Turośń Kościelna, dr Tadeusz Borowski-
-Beszta – dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” w Białymstoku i Elżbieta Sasinowska – wi-
ceprzewodnicząca Rady Gminy Turośń Kościelna.



III Fiesta Balonowa na stadionie sportowym 
w Turośni Kościelnej

Podniebne 
świętowanie
9 i 10 lipca br., na stadionie sporto-
wym w Turośni Kościelnej, odbyło 
się wydarzenie związane ze sportem 
balonowym. Białostocki Klub Balo-
nowy w ramach współpracy z Gminą 
Turośń Kościelna i Gminnym 
Ośrodkiem Kultury zorga-
nizował zawody mo-
deli i pokazy startu 
balonów w ramach 
III Fiesty Balonowej 
w Białymstoku.

W piątek w go-
dzinach przedwie-
czornych, przy licznie 
zgromadzonych miesz-
kańcach gminy, miało 
odbyć się rozegranie kon-
kurencji balonowej. Nieste-
ty, silny wiatr uniemożliwił 
start balonów z boiska i rozegra-
nie konkurencji. Jedynie dla zgro-
madzonej publiczności zaprezento-
wano postawienie jednego balonu.

Sobotni piknik rodzinny otworzył II 
Festiwal Modeli Balonów, zorganizowany 
przez BKB dla miejscowych dzieci. Zawody 
bibułkowych modeli polegały na wykonaniu 
jak najdłuższych lotów. W zawodach starto-
wano w dwuosobowych zespołach, łącznie 29 
chętnych zawodników. Po napełnieniu modeli 
ciepłym powietrzem puszczone balony wy-
konywały wolne loty, których czas mierzony 
był od startu do momentu lądowania.

Na zainteresowanych czekał nie tylko po-
kaz balonów, ale także: stoiska Klubu Seniora 
i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, ogni-
sko, dmuchańce, malowanie twarzy, pokaz 
sprzętu strzeleckiego Klubu „Legion Wschodni” 
i wozu strażackiego OSP Turośń Kościelna.

Długo oczekiwaną przez publiczność 
konkurencją były loty balonem na ogrzane 
powietrze. W pierwszej kolejności z mura-
wy boiska wystartowały dwa balony. Drugi 
balon pełnił funkcję „lisa” dla zawodników 
biorących udział w zawodach sportowych. 
Pierwsza konkurencja polegała na wystartowa-
niu balonem przed stadionem 
i rzuceniu markera jak najbliżej 
rozłożonego na murawie krzy-
ża. Natomiast druga polegała 
na uzyskaniu jak najlepszego 
wyniku w locie za balonem – 
„lisem”. W przeprowadzeniu 
zawodów ogromne znaczenie 
miała pogoda, a ta sobotnia 
była na tyle dobra, by pozwo-
lić na bezpieczne rozegranie 
startów i konkurencji.

Bożena Bieryło 
zdjęcia: Agnieszka Popławska

Zgromadzonych mieszkańców 
przywitali: (od lewej) Tadeusz Bo-
hojło – pilot balonowy z Białostoc-
kiego Klubu Balonowego , Grze-
gorz Jakuć – wójt gminy i Bożena 
Bieryło – dyrektor GOK-u.

Niebywałą atrakcją dla naj-
młodszych były zawody bibuł-
kowych balonów na ogrzane 
powietrze

Na fieście pojawił się Łoś ze Sta-
rostwa Powiatowego w Białym-
stoku, który częstował dzieci 
słodkościami i chętnie pozował 
do pamiątkowych zdjęć.

Niecodzienny widok na turosieńskim niebie zachwycił 
niejednego mieszkańca.


