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W naszej gminie pojawiło się pierwsze serce 
na plastikowe nakrętki

Od serca
Koło Gospodyń Wiejskich „Zdolne Babki” zachęca 

mieszkańców gminy do wzięcia udziału w akcji cha-
rytatywnej. Za sprawą pań, przy świetlicy wiejskiej 
w Turośni Dolnej stanęło serce, do którego wszyscy 
chętni mogą wrzucać plastikowe nakrętki. Dochód 
ze sprzedaży zakrętek zostanie przekazany osobom 
potrzebującym. Tym razem na naszą pomoc czeka 
Łukasz – chłopiec zmagający się z czterokończyno-
wym mózgowym porażeniem dziecięcym. Wspólnie 
możemy więcej!                                       Oprac. Redakcja

Gospodynie głęboko wierzą, że serce zapełni się w eks-
presowym tempie. 
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Posiedzenia Rady Gminy Turośń Kościelna w III kwartale br.

Informacje z obrad
29 lipca 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Tu-
rośni Kościelnej odbyła się XXV sesja Rady 
Gminy Turośń Kościelna, której tematami 
wiodącymi były raport o stanie Gminy 
i sprawozdanie z wykonania budżetu 
za 2020 r, zaś 30 września 2021 r. odbyła 
się XXVI Sesja Rady Gminy, której temata-
mi wiodącymi były: informacja Komendan-
ta Komisariatu Policji w Łapach o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go na terenie Gminy Turośń Kościelna 
w 2020 r., informacja z realizacji budżetu 
gminy za I półrocze 2021 r., analiza syste-
mu gospodarki odpadami w 2021 r., jak 
również nadanie nazw drogom wewnętrz-
nym w miejscowościach: Baciuty, Niewod-
nica Kościelna, Zalesiany.

Sesja Absolutoryjna
Rok 2021 jest trzecim, w którym zgodnie ze zno-

welizowanymi przepisami ustawy o samorządzie 
gminnym, wójt gminy zobowiązany jest do 31 maja 
przedstawić Radzie Gminy raport o stanie Gminy, 
który obejmuje podsumowanie działalności wójta 
w roku poprzednim, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady 
Gminy.

Pierwszym punktem obrad było sprawozdanie 
wójta gminy, dotyczące działalności międzysesyj-
nej. W następnym punkcie była debata nad rapor-
tem o stanie gminy. Rada Gminy Turośń Kościelna 
przy 12 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się 
podjęła uchwałę (Nr XXV/196/2021) w sprawie 
udzielenia wójtowi gminy 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 – przewodniczący Rady Gminy. Następnie 
rada jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie fi-
nansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2020 r. (Uchwała Nr XXV/197/2021) 
i, na wniosek Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie (15 
głosów za) podjęła uchwałę (Nr XXV/198/2021) 
w sprawie udzielenia absolutorium 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. Jarosław Czech – przewodniczący 
RG i radna Bernarda Leszczyńska wręczyli wójtowi 
kwiaty i złożyli gratulacje oraz podziękowania za re-
alizację wszystkich zadań na rzecz naszej gminy.

Ponadto Rada Gminy Turośń Kościelna 
podjęła uchwały:

Nr XXV/199/2021 w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w for-
mie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego 
w Łapach.

Nr XXV/200/2021 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w po-
staci dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego 
na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej.

Nr XXV/201/2021 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Turośń Kościelna na rok 2021.

Nr XXV/202/2021 w sprawie zmian Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna 
na lata 2021-2031.

XXV sesja Rady Gminy Turośń Kościelna.
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Nr XXV/203/2021 w sprawie przyjęcia projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Turośń Kościelna w celu 
przekazania go do zaopiniowania organowi re-
gulacyjnemu.

XXVI Sesja Rady Gminy
Pierwszym punktem obrad było sprawozdanie 

wójta gminy, dotyczące działalności międzysesyjnej.
Następnie, nadkom. Tomasz Organek – Ko-

mendant Komisariatu Policji w Łapach przedstawił 
zgromadzonym informację o stanie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego w 2020 r. na terenie 
Gminy Turośń Kościelna.

Ważnym punktem obrad była analiza systemu 
gospodarki odpadami w 2021 r., która została 
przedstawiona przez Grzegorza Jakucia – wójta 
gminy. Wykazała ona, że uchwalone w lutym 
2021 r. stawki za gospodarowanie odpadami 
nie zbilansują w pełni systemu i spowodują po-
wstanie deficytu na poziomie około 450 tys. zł 
w skali całego roku.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku, konieczne było podjęcie 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy oraz 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości. Uchwały zmienią częstotliwość odbiera-
nia odpadów zmieszanych i biodegradowalnych 
od mieszkańców gminy.

Ponadto Rada Gminy Turośń Kościelna 
podjęła uchwały:

Nr XXVI/204/2021 w sprawie zmian w budże-
cie Gminy Turośń Kościelna na rok 2021.

Nr XXVI/205/2021 w sprawie zmian Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna 
na lata 2021-2031.

Nr XXVI/206/2021 w sprawie przyjęcia Ra-
portu z realizacji Gminnego Programu Ochrony 
Środowiska za okres 2019-2020.

Nr XXVI/207/2021 w sprawie uchwalenia Re-
gulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Turośń Kościelna

Nr XXVI/208/2021 zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Turośń 
Kościelna.

Nr XXVI/209/2021 zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-
nia i zagospodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości.

Nr XXVI/210/2021 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej we wsi Baciuty.

Nr XXVI/211/2021 w sprawie nadania na-
zwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica 
Kościelna.

Nr XXVI/212/2021 zmieniająca uchwałę 
w sprawie nadania nazw drogom we wsi Zalesiany.

Złożone interpelacje w większości dotyczyły 
poprawy nawierzchni dróg, naprawy przepu-
stów drogowych oraz poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach publicznych. Treść wszystkich 
uchwał dostępna jest w BIP-ie Gminy Turośń 
Kościelna.

Paweł Kondracki 
Zdjęcie: Bożena Bieryło

Informacje z zebrań wiejskich

Nowi sołtysi wybrani
Dwa sołectwa gminy Turośń Kościelna mają 
nowych sołtysów. Wybory odbyły się 10 
i 13 września br. na zebraniach wiejskich 
w Niewodnicy Koryckiej i Lubejkach.

O funkcję sołtysa Niewodnicy ubiegało się dwóch 
kandydatów. Mieszkańcy wsi powierzyli to zadanie 
Marcinowi Józefowi Otto. Jednako miała się sytuacja 
we wsi Lubejki. Sołtysem został Tomasz Więsław. 
Obu panom gratulujemy i życzymy pomyślności 
w działaniach na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Paweł Kondracki 
Zdjęcia: Agnieszka Popławska

30 września na sesji Rady Gminy Grzegorz Jakuć i Ja-
rosław Czech wręczyli nowo wybranym sołtysom listy 
gratulacyjne i tablice do oznaczenia domów. Na zdjęciu 
Marcin Otto – sołtys Niewodnicy Koryckiej … i Tomasz Więsław – sołtys Lubejk.

Dotacje z Funduszy Europejskich na udoskonalanie usług cyfrowych w samorządach

Rozwój e-usług
3 listopada br. Grzegorz Jakuć – przewod-

niczący Związku Gmin Wiejskich Województwa 
Podlaskiego odebrał symboliczny czek na roz-
wój e-usług w podlaskich samorządach. Dzięki 
ponad 12-milionowej dotacji z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podla-
skiego, ZGWWP stworzy platformę, która umoż-
liwi mieszkańcom 36 podlaskich gmin, w tym 

mieszkańcom gminy Turośń Kościelna, załatwienie 
spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu. 
Interesanci będą mogli drogą elektroniczną złożyć 
wnioski, deklaracje, uzyskać zaświadczenia czy 
wnieść wymagane opłaty.

Oprac. A. Popławska 
Źródło: wrotapodlasia.pl 

Zdjęcie ze strony UMWP (wrotapodlasia.pl)

Dziękując za otrzymane dofinansowanie Grzegorz Jakuć zaznaczył, że wdrożenie usług cyfrowych skróci czas obsługi 
interesantów w urzędach, co pozwoli na szybsze procedowanie spraw.
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INWESTYCJE

TEKSTY: KAMIL TOMASZ DOBRZYŃSKI TEKSTY: KAMIL TOMASZ DOBRZYŃSKI

Dobiegły końca remonty dróg zrealizowane, dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Inwestycja w bezpieczeństwo
W sierpniu i wrześniu dokonano otwarcia dróg gminnych przebu-
dowanych w 2021 r. Przebudowane drogi wcześniej miały na-
wierzchnie gruntowe, co stwarzało znaczne trudności w ich użyt-
kowaniu. Po wykonaniu robót, drogi w Trypuciach i Borowskich 
Żakach zyskały nawierzchnię z betonu asfaltowego, natomiast 
w Stoczkach i ul. Polna w Niewodnicy Kościelnej z kostki betono-
wej. Dzięki usunięciu zbędnych zakrzaczeń, wykonaniu elemen-
tów uspokojenia ruchu i oświetlenia przejść dla pieszych, znacznie 
poprawiało się bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W uroczystych otwarciach udział wzięli Bohdan Paszkowski – wojewoda 
podlaski, Grzegorz Jakuć – wójt gminy, radni gminy, rady sołeckie, pracownicy 
UG i mieszkańcy wsi. Wspólnej modlitwie przewodniczyli i drogi poświęcili 
kapłani właściwi terenowo: ks. Krzysztof Herman, ks. Tomasz Powichrowski, 
ks. Andrzej Bojarzyński.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3.577.328,34 zł, zaś dofinanso-
wanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
– 1.573.700,17 zł.

Jeszcze w tym roku zaplanowano roboty budowalne, na które Gmina 
uzyskała wsparcie w ramach RFRD, związane z przebudową ul. Chmielnej, 
Sosnowej, Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej oraz Szkolnej w Turośni Dolnej.

Zdjęcia: Patrycja Gościewska/archiwum UG

Mieszkańcy mogą już korzystać z nowo przebudowanej drogi gminnej nr 106661B w Trypuciach. Mowa o ponad 300-metrowym odcinku drogi od skrzyżowania z drogą powiato-
wą nr 1547B, w kierunku PSZOK-u.

Uroczystego otwarcia ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej dokonali (od lewej): Jarosław 
Bartnowski – radny gminy, Dariusz Grzybko – sołtys wsi Niewodnica Kościelna, Marek 
Malinowski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Grzegorz Jakuć – wójt gmi-
ny, Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Jarosław Czech – przewodniczący Rady 
Gminy i Krzysztof Żukowski – wykonawca.

Droga gminna nr 106670B w Borowskich Żakach została przebudowana dzięki dofi-
nansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
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INWESTYCJE

TEKSTY: KAMIL TOMASZ DOBRZYŃSKI TEKSTY: KAMIL TOMASZ DOBRZYŃSKI

Dworek Myśliwski w Turośni Kościelnej zostanie odnowiony

Remont zabytku
Rozpoczęły się roboty budowalne, związane z remontem 

zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Ko-
ścielnej. Prace będą obejmowały, m.in. remont elewacji, kon-
serwację więźby dachowej i dachu, remont wnętrz budynku, 
w tym pomieszczeń piwnicznych i zejścia do piwnicy.

Wykonawcą zadania będzie firma „Walmar” Waldemar 
Gajko z Białegostoku, która zadeklarowała się wykonać prace 
za kwotę 899 tys. 889 zł, z czego ponad 520 tys. zł pochodzi 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego na lata 2014-2020.

Na pierwszym piętrze budynku znajdują się biura Lokal-
nej Grupy Działania N.A.R.E.W i Stowarzyszenia Gmin Gór-

nej Narwi. W ramach 
z łożonego pr zez 
LGD N.A.R.E.W wnio-
sku o dofinansowa-
nie, obiekt zostanie 
dodatkowo wypo-
s a ż o ny  w  s p r z ę t 
i schodołaz, dzięki 
czemu będzie przy-
stosowany do po-
trzeb osób niepeł-
nosprawnych.

Przewidy wany 
termin zakończenia 
realizacji zadania 
to lipiec 2022 r.

Zdjęcie:  
Maciej Nowakowski

Opracowywane są nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w 
Niewodnicy Kościelnej

W trosce o ład przestrzenny
Do publicznego wglą-

du został wyłożony pro-
jekt miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego, obejmują-
cego obszar Niewodni-
cy Kościelnej „Północny 
Wschód” w rejonie ulic 
Dąbrowskiego i Trakt Na-
poleoński. 

To jeden z ostatnich 
etapów przed przedłoże-
niem Radzie Gminy projek-
tu do uchwalenia. Aby umożliwić mieszkańcom ww. terenu i właścicielom nieruchomości 
na nim położonych głębszą analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i ich skon-
sultowanie, Gmina Turośń Kościelna uczestniczy dodatkowo w projekcie prowadzonym 
przez Naczelną Organizację Techniczną w Białymstoku, pn. „Konsultacje planistyczne w 
podlaskich gminach – edycja II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki uzyskanemu wsparciu, w ramach 
przedmiotowego projektu, w urzędzie utworzono punkt konsultacyjny. 4 listopada 2021 
r. odbyła się także debata publiczna. 

Ponadto, opracowywany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna, obejmującego część wsi Niewodnica 
Kościelna w rejonie ul. Dąbrowskiego, Trakt Napoleoński i Topole. Opracowano już kon-
cepcję tego dokumentu planistycznego, a zespół urbanistów pracuje nad stworzeniem 
projektu planu.  

Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 
Niewodnicy Kościelnej, jak i Koryckiej ma na celu nie tylko kształtowanie ładu przestrzen-
nego, ale w głównej mierze ochronę zasobów leśnych.

Polski Ład. Rządowe wsparcie dla Gminy Turośń Kościelna

Dwa wnioski 
z dofinansowaniem
25 października br. Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierw-
szej edycji Programu Inwestycji Strate-
gicznych w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych to nowa 
forma wsparcia inwestycji realizowanych 
przez samorządy. Ma pobudzić inwestycje 
we wszystkich regionach Polski, wesprzeć 
rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki 
życia Polaków. Pierwsza edycja pilotażo-
wego naboru wniosków rozpoczęła się 2 
lipca i trwała do 15 sierpnia br. Z woje-
wództwa podlaskiego na liście dofinanso-
wanych zadań znalazło się ich ponad 180, 
na kwotę ponad 1,2 mld zł. Gmina Turośń 
Kościelna po dokonaniu analizy potrzeb 
złożyła wnioski na budowę infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej i otrzymała wsparcie 
w wysokości prawie 9 mln zł na:

1. Budowę oczyszczalni ścieków w Niewodnicy 
Kościelnej – 5.141.000 zł

2. Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
we wsi Barszczówka – 3.605.250 zł.
Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy 

Kościelnej wynika z faktu zmiany koncepcji skana-
lizowania terenu obu Niewodnic. Pierwotne zało-
żenia budowy sieci kanalizacyjnej zakładały zrzut 
ścieków z całego terenu do Białegostoku przez Kle-
pacze, jednakże na to rozwiązanie mino wielokrot-
nych prób nie uzyskano wsparcia zewnętrznego. 
Dlatego też budowa kanalizacji sanitarnej będzie 
realizowana w etapach. Na ukończeniu jest już 
dokumentacja techniczna budowy sieci w rejonie 
ul. Trakt Napoleoński, Topole, Działkowców. Roz-
poczną się również prace nad dokumentacją sieci 
w rejonie ul. Topole i Dąbrowskiego i to właśnie 
z tego obszaru planuje się w pierwszej kolejności 
zrzucić ścieki do nowo wybudowanej kontenerowej 
oczyszczalni ścieków.

Natomiast na budowę sieci kanalizacji sanitar-
nej oraz wodociągowej w miejscowości Barszczów-
ka przed wielu laty opracowano dokumentację 
projektową, jednakże straciła ona swoją ważność. 
Dlatego też na jej bazie zostanie opracowany 
program funkcjonalno-użytkowy na podstawie 
którego, zostanie wybrany wykonawca robót.

Grzegorz Jakuć – wójt gminy na konferencji, dotyczącej 
ogłoszenia wyników pierwszego naboru w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych. (źródło: strona www. Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Białymstoku).

VIII-wieczny Dworek powstał na podstawie 
planów Jana Henryka Klemma. Po renowacji 
i konserwacji zyska nowy estetyczny wygląd.
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Lp. Treść Plan Wykonanie % wykonania

1 DOCHODY  
w tym: 39.006.662,00 21.727.325,68 55,70

1a

dochody bieżące, z tego: 34.317.439,00 18.803.344,08 54,79

- dochody z subwencji ogólnej 1.433.699,00 716.850,00 50,00

- dochody z subwencji oświatowej 5.967.144,00 3.672.088,00 61,54

- dochody z dotacji i innych wpłat na oświatę 798.684,00 589.988,10 73,87

- dotacje celowe na pomoc społeczną 10.067.153,00 5.122.933,00 50,89

- dochody z tytułu podatków i opłat 12.959.527,00 7.222.104,11 55,73

- pozostałe dochody 3.091.232,00 1.479.380,87 47,86

1b dochody majątkowe 4.689.223,00 2.923.981,60 62,36

2 WYDATKI  
w tym: 42.096.843,00 17.608.667,57 41,83

2a

wydatki bieżące, z tego: 33.273.498,00 15.486.615,06 46,54

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 10.666.951,00 5.627.595,51 52,76

- pomoc społeczna 11.968.201,00 5.399.719,96 45,12

- dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej 580.000,00 265.000,00 45,70

- pozostałe wydatki bieżące 10.058.346,00 4.194.299,59 41,70

2b wydatki majątkowe 8.823.345,00 2.122.052,51 24,05

Finanse gminy w pierwszym półroczu 2021 r.

Podsumowanie półrocza
Wójt Gminy, działając na podstawie ustawy 
o finansach publicznych, w terminie do 31 
sierpnia przedłożył Radzie Gminy i Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej w Białym-
stoku informację o przebiegu wykonana 
budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachun-
kowej Uchwałą Nr II-00320-94/21 wyraził 
pozytywną opinię o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze 2021 roku.

Plan dochodów budżetu Gminy Turośń Ko-
ścielna na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił 

ogółem 39.006.662,00 zł, wykonanie po II kwartale 
roku budżetowego 2021 wynosiło 21.727.325,68 zł, 
tj. 55,70%.

Plan wydatków budżetu Gminy Turośń Kościel-
na na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił 
ogółem 42.096.843,00 zł, wykonanie po II kwartale 
roku budżetowego 2021 wynosiło 17.608.667,57 zł, 
tj. 41,83%.

Z analizy wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze 2021 r. wynika, iż Gmina Turośń Ko-
ścielna wykonała zaplanowane dochody w wy-
sokości 21.727.325,68 zł, co stanowi 55,70% 

założonego planu. Dochody bieżące to kwota 
18.803.344,08 zł, t.j. 54,79% planu. Wydatki zre-
alizowano w kwocie 17.608.667,57 zł, co stanowi 
41,83% planu, natomiast wydatki bieżące to kwota 
15.486.615,06 zł i jest to 46,54% planu, tym samym 
dochody bieżące są wyższe o kwotę 3.316.729,02 zł 
(nadwyżka operacyjna). Oznacza to, iż gmina 
ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych 
inwestycji oraz spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie 
z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.

Elżbieta Ożarowska
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Informacje z zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2022 r.

Na sport i rekreację
Już czwarty rok z rzędu mieszkańcy gminy 
wybrali inicjatywy, które zostaną zreali-
zowane na obszarze danego sołectwa, 
w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r. 
Zebrania, na których podjęto uchwały 
w sprawie przyjęcia wniosku o realizację 
przedsięwzięcia w ramach funduszu, zo-
stały zorganizowane przez sołectwa naszej 
gminy w określonym ustawą terminie, tj. 
do 30 września.

Środki przypadające na realizację przedsięwzięć 
w 2022 r. wyniosły ogółem 664.776,85 zł. To ponad 
48 tys. zł więcej w stosunku do roku ubiegłego. 
Wysokość środków przypadająca na poszczególne 
sołectwo oblicza się według wzoru określonego 
w ustawie z 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim 
i uzależniona jest od liczby mieszkańców danego 
sołectwa na dzień 30 czerwca roku poprzedniego. 
I tak, w miejscowości o największej liczbie miesz-
kańców przyznano środki w wysokości ponad 

50,6 tys. zł, zaś w miejscowościach o niewielkiej 
liczbie mieszkańców fundusz kształtuje się na po-
ziomie ponad 11 tys. zł.

Zgodnie z ww. ustawą, zadania planowane 
do realizacji w ramach funduszu musiały zawierać 
się w katalogu zadań własnych gminy, jak również 
mogły być przeznaczane na pokrycie wydatków 
na działania zmierzające do usunięcia skutków 
klęski żywiołowej.

Najwięcej sołectw (16) złożyło wniosek 
o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na za-
gospodarowanie działek gminnych na cele 
rekreacyjno-sportowe lub doposażenie placów 
zabaw, sześć sołectw zadecydowało o prze-
znaczeniu środków na doposażenie świetlicy, 
mieszkańcy pozostałych miejscowości posta-
nowili przeznaczyć fundusz sołecki na naprawę 
dróg gruntowych lub budowę chodnika przy 
drodze gminnej oraz rozbudowę oświetlenia 
ulicznego.

Należy przypomnieć, że podjęta w lutym 2018 r. 
przez Radę Gminy Turośń Kościelna uchwała o wy-
odrębnieniu w budżecie gminy środków stano-
wiących fundusz sołecki, zgodnie z w.w. 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

W Urzędzie Gminy można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku 
do Programu „Czyste Powietrze”

Nowy punkt 
konsultacyjny

W ramach realizacji porozu-
mienia zawartego pomiędzy Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku a Gminą Turośń 
Kościelna, w Urzędzie Gminy 
zostanie utworzony Punkt Kon-
sultacyjny Programu „Czyste Po-
wietrze”.

Do tej pory, mieszkańcy zain-
teresowani uzyskaniem dotacji z ww. Programu składali wnioski bezpośrednio 
w siedzibie Funduszu w Białymstoku.

Teraz wnioski o dofinansowanie można złożyć w siedzibie UG, gdzie 
mieszkańcy otrzymają również pomoc w wypełnieniu dokumentu. Następ-
nie wniosek zostanie przekazany do Funduszu, gdzie nastąpi jego ocena 
merytoryczna.

Program przewiduje dofinansowanie na:
 ] źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 ] instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 ] wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 ] mikroinstalację fotowoltaiczną,
 ] ocieplenie przegród budowlanych,
 ] stolarkę drzwiową i okienną,
 ] dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup 
kotła węglowego.

Kwota maksymalnej dotacji:
 ] 25 tys. zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowolta-

icznej,
 ] 30 tys. zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Marzena Dobrzyńska 
logo: czystepowietrze.gov.pl

Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej

W nowej  
odsłonie

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Programu Odnowy Wsi Wojewódz-
twa Podlaskiego – „Kreatywna wieś” Gmina Turośń Kościelna zrealizowała 
zadanie, pn. „Wspólna przestrzeń, lokalne wyzwania, aktywni obywatele”. 
Idea przedsięwzięcia powstała na bazie spotkań integracyjnych mieszkańców.

W ramach zadania, na placu przy świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej, 
wykonano m.in. ogrodzenie z wykorzystaniem materiałów ekologicznych, 
ustawiono dodatkowe ławki i kosze. Dofinansowanie umożliwiło również 
obsadzenie terenu wokół altany krzewami miododajnymi. W prace ogrodnicze 
zaangażowali się mieszkańcy sołectwa Turośń Kościelna I i Turośń Kościelna 
II, członkowie Klubu Senior+ w Turośni Kościelnej, uczniowie i nauczyciele 
z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej.

Po zakończonych pracach, międzypokoleniową integracją, zainauguro-
wano nowo zmodernizowaną przestrzeń lokalną.

Bożena Bieryło

Projekt przyczynił się do integracji międzypokoleniowej, która na pewno zaprocentuje 
w przyszłości. Miejsce spotkań czeka na młodzież i seniorów.

Wnioskowane przez poszczególne sołectwa inicjatywy 
będą realizowane w 2022 r. w ramach zadań własnych 
gminy. Posłużą głównie poprawie warunków życia 
mieszkańców i integracji społeczności lokalnej.
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WYDARZENIA

Informacje ze Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Nowy zarząd wybrany
16 października br. w świetlicy wiejskiej 
w Chodorach odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze Oddziału Gminnego 
ZOSP RP. Wydarzenie było okazją do po-
dziękowań za dotychczasowe działania 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej i wy-
miany doświadczeń pomiędzy gminnymi 
jednostkami OSP. Wzorem lat ubiegłych, 
wybrano Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP 
na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Nad prawidłowym przebiegiem strażackich 
obrad czuwały dh Marta Drozdowska – przewodni-
cząca i dh Elżbieta Sasinowska – sekretarz zjazdu.

W wydarzeniu udział wzięli: Jarosław Zieliński – 
poseł na Sejm RP, Witold Karczewski – prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej, Grzegorz Jakuć – wójt 
gminy Turośń Kościelna, dh Jan Gradkowski – pre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP, st. bryg. Tomasz Gierasimiuk – zastępca komen-
danta Miejskiego PSP w Białymstoku, mł. bryg. 
Andrzej Zalewski – dowódca JRG Nr 5 w Łapach.

Na wstępie podziękowano zaproszonym go-
ściom, przedstawicielom Państwowej Straży Po-
żarnej w Białymstoku i przedstawicielom Związku 
OSP za współpracę w działaniach na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej. Wręczono także podziękowanie 
wójtowi gminy za współpracę na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej i wsparcie finansowe jednostek 
OSP z terenu gminy.

Następnie, w imieniu ustępującego zarządu, 
sprawozdanie z działalności Oddziału Gminnego 
ZOSP złożyli dh Szymon Kondracki – prezes i dh 
Paweł Kondracki – komendant. Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej za minioną kadencję przedsta-
wił dh Lech Matysiuk. Po odczytaniu protokołów 
druhowie – delegaci udzielili absolutorium ustę-
pującemu Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP.

Kolejnym punktem zjazdu był wybór nowego 
zarządu. I tak, funkcję prezesa pełni niezmiennie 
Szymon Kondracki. Wiceprezesami zostali Andrzej 
Leszczyński i Grzegorz Bukłaha. Komendantem 
gminnym ZOSP, jak w latach ubiegłych, jest Pa-

weł Kondracki. Funkcję sekretarza powierzono 
Bernardzie Leszczyńskiej, a skarbnikiem został 
Tadeusz Drozdowski. Na członków prezydium 
wybrano: Marka Targońskiego, Tomasza Komen-
dę, Macieja Kondrackiego. Członkami zarządu 
są Józef Danowski, Grzegorz Matysiuk, Radosław 
Bukłaho, Mateusz Kondracki, Adrian Juszczuk, 
Konrad Kowalczuk, Adam Brzozowski i Rafał Pie-
czur. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został 
Lech Matysiuk, wiceprzewodniczącym – Marek 
Wardach a sekretarzem Emilia Oniśko.

Wybrano również przedstawicieli do Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i dele-
gatów na zjazd Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP. Poseł Jarosław Zieliński pogratulował 
wójtowi gminy osiągnięć, służących rozwojowi 
gminy i poprawie życia jej mieszkańców a nowo 
wybranemu Zarządowi Gminnemu OSP życzył 
wielu sukcesów.

Paweł Kondracki 
zdjęcie: Patrycja Gościewska

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

82. rocznica wybuchu II wojny światowej

By pamięć była żywa
Złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy i dźwiękiem syren w gminie Turośń 

Kościelna uczczono pamięć o tragicznych wydarzeniach z września 1939 r.
W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej delegacja samorządowa 

udała się w gminne miejsca pamięci: do Turośni Dolnej, Borowskich Gzików, 
Juraszek, Turośni Kościelnej i Tołcz. Grzegorz Jakuć – wójt gminy, Leszek 
Kondzior – radny, Paweł Kondracki – sekretarz, Bożena Bieryło – dyrektor 
GOK-u i dyrektorzy placówek oświatowych: Ewa Chrabołowska, Barbara 
Oniśko i Monika Kondracka złożyli kwiaty, zapalili znicze i minutą ciszy od-
dali hołd ofiarom hitlerowskich i radzieckich represji i poległym w obronie 
Ojczyzny.

Bożena Bieryło
Zdjęcie: Agnieszka Popławska

Miejsce pamięci o Marii i Eugeniuszu Brzozowskich, nauczycielach Szkoły Podstawowej 
w Turośni Dolnej – żołnierzach Armii Krajowej zamordowanych przez Niemców.
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WYDARZENIA

Narodowe Czytanie w świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej

W saloniku Dulskiej
Tegoroczną lekturą, X – jubileuszowej edycji 

Narodowego Czytania był dramat Gabrieli Zapol-
skiej. 7 września br., w świetlicy wiejskiej w Turośni 
Kościelnej, „Moralność Pani Dulskiej” czytali Radni 
Gminy Turośń Kościelna i Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej. Postać Anieli 
Dulskiej odtworzyła Jadwiga Drozdowska, w rolę 
sióstr: Hesi i Meli wcieliły się Beata Dryl i Elżbie-
ta Sasinowska. Marek Paczkowski odegrał rolę 
Zbyszka, a Bożena Bieryło wystąpiła jako Hanka. 
List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy, odczytał i narratorem był Jarosław Czech. 
Liczną publiczność zapewnili uczniowie klas VII i VIII 
i nauczyciele z publicznych szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy.

Alina Kowalczuk 
Zdjęcie: Agnieszka Popławska

Koncert Eleni z okazji Gminnych Obchodów Dnia 
Seniora

Z dedykacją 
dla Seniorów

17 października br. swoje święto obchodzili se-
niorzy sołectw: Turośń Kościelna I, Turośń Kościelna II 
oraz Iwanówka. W uroczystości udział wzięli również 
członkowie Klubu Seniora, ze specjalnie przygotowa-
nym na tą okazję repertuarem. Przed rozpoczęciem 
występu Bożena Bieryło, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, prowadząca wydarzenie, podziękowała 
seniorom za przyjęcie zaproszenia, za mądrość i do-
świadczenie, na które zawsze można liczyć.

W tym niełatwym czasie, Grzegorz Jakuć – wójt 
gminy, życzył seniorom przede wszystkim zdrowia, 
pogody ducha, szacunku od młodszych pokoleń, 
a także uznania dla wkładu wniesionego w wychowa-
nie dzieci i wnuków. Tradycyjnie, obecni na wydarze-
niu nestorzy (pani, pan) otrzymali od Organizatorów 
słodkie prezenty.

Tegoroczne Gminne Obchody Dnia Seniora zosta-
ną zapamiętane w sposób szczególny, bo to właśnie 
starszym mieszkańcom dedykowano koncert nie-
zwykle pięknej i charyzmatycznej piosenkarki Eleni.

W dalszej części uroczystości, można było przeko-
nać się o tym, jak członkowie Klubu Seniora z Turośni 
Kościelnej potrafią się świetnie zorganizować i do-
skonale bawić. Wierszem autorstwa Marii Busłowskiej 
– kierownika Klubu Seniora, ale też tańcem i upo-
minkami podsumowano dotychczasową działalność 
klubu. Nagrodą za występ klubowiczów był uśmiech 
na twarzach oglądających i gromkie oklaski.

Drodzy seniorzy, od Was uczymy się zachowania 
dystansu do samych siebie. Życzymy sobie takie-
go poczucia humoru, jakie niejednokrotnie u Was 
widzimy.

Bożena Bieryło 
zdjęcie: Agnieszka Popławska

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Turośń Kościelna

Święto Szkół
14 października przypada Dzień Edukacji 
Narodowej. Święto nauczycieli, wycho-
wawców i pedagogów było okazją do na-
grodzenia wyróżniających się nauczycieli 
i pracowników niepedagogicznych. W tym 
dniu lub w dniach blisko tej daty wręczane 
są nauczycielom nagrody za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze.

Zgodnie z tradycją, tego dnia w gminie Turośń 
Kościelna uroczyście obchodzono” Święto Szkół”. 
Na tę okazję przygotowano uroczystość oficjalną 
i artystyczną.

W części oficjalnej serdeczne życzenia popły-
nęły do kadry zarządzającej, pedagogów i pra-
cowników administracji: Zespołu Szkół w Turośni 
Kościelnej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Turośni Dolnej, Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Nie-

wodnicy Kościelnej, Niepublicznego Przedszkola 
„Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej. Przy tej okazji 
dyrektorzy szkół publicznych otrzymali nagrody 
z rąk Grzegorza Jakucia – wójta gminy, a wyróżnia-
jący się nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni 
placówek publicznych i niepublicznych otrzymali 
nagrody dyrektorów.

W części artystycznej wystąpił coverowy zespół 
„Kolorowe Gitary”, grając największe przeboje 
„Czerwonych Gitar”.

Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom 
i Pracownikom naszych szkół i przedszkoli gratu-
lujemy sukcesów zawodowych i życzymy kolej-
nych! Ponadto życzymy dużo zdrowia i szczęścia 
osobistego!

Bożena Bieryło 
Zdjęcie:  

Agnieszka Popławska

W trakcie niemal półtoragodzinnego koncertu publicz-
ność wysłuchała takich przebojów jak, m.in. „Miłość jak 
wino”, „W Twoich dłoniach”, „Dla Ciebie jestem ja”.

Pracownicy oświaty wyróżnieni Nagrodą Wójta Gminy. Na zdjęciu wraz z Grzegorzem Jakuciem, Bożeną Bieryło 
i Pawłem Kondrackim.

Scenografia i stroje czytających wprowadziły wszystkich 
w świat mieszczaństwa z początku XX w.
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OŚWIATA

Międzynarodowy Projekt w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej

Oswajamy emocje
Kształtowanie postaw społecznych u dzieci 
w wieku szkolnym, pomoc w zrozumieniu 
emocji i uczuć, integracja klasowa i mię-
dzyszkolna wymiana doświadczeń z pla-
cówkami polonijnymi za granicą – to głów-
ne cele Projektu „Emocja” realizowanego 
w klasie III SP w Turośni Dolnej w roku 
szkolnym 2021/22. Międzynarodowy pro-
jekt zakłada spotkania i rozmowy z ucznia-
mi o uniwersalnych wartościach: empatii, 
wyrozumiałości, szacunku i wrażliwości.

W ramach projektu zorganizowaliśmy prze-
piękny Kącik Emocji. Znalazła się w nim tablica 
z termometrem uczuć, na którym zaznaczamy, jak 
danego dnia czujemy się w klasie. Dzieci otrzymały 
książeczki, zawierające „emocjometry indywidu-
alne”, na których zaznaczają samopoczucie przed 
i po przeprowadzonych zajęciach. Ustaliliśmy, 
że każdy ma prawo do różnych emocji. Omówiliśmy 
przykłady sytuacji, w których mogą one nam towa-
rzyszyć. Najważniejsze jest jednak to, co możemy 
z naszymi emocjami zrobić. Ustawiliśmy w kąciku 
dwa słoiki, do których dzieci mogą wrzucać w ciągu 
całego tygodnia zapisane karteczki. Do „słoika 
radości” wrzucamy wszystkie pozytywne sytuacje. 
Zawartością tego słoika dzielimy się raz w tygodniu 
wszyscy – czytamy co sprawiło dzieciom radość. 
Natomiast „słoik złości” służy do pozbywania się ne-
gatywnych emocji. Tych karteczek nie czytamy. Raz 
w tygodniu wyrzucamy je do kosza, w symboliczny 
sposób pozbywając się tego co złe. Uczniowie 
stworzyli również „słoik spokoju”.

Jesteśmy w trakcie realizacji pierwszego mo-
dułu projektu, pt. „Kraina Kreatywności”. Na inno-
wacyjnych zajęciach dzieci pracowały kreatywnie 
z kropkami. Wspólnie analizowaliśmy film „The 
Dot”, bawiliśmy się z wirtualnymi kropkami Quiver, 
przeprowadziliśmy eksperymentalną obserwację 

kropki i doświadczenie polegające na tworzeniu 
jej za pomocą różnych surowców. W ramach za-
dań ekologicznych stworzyliśmy bogaty kącik 
przyrodniczy. Zorganizowaliśmy jesienny spacer 
połączony z obserwacją przyrodniczą i poszuki-
waniem konkretnych okazów.

Wymienione zabiegi miały przede wszystkim 
uświadomić uczniom, że każdy z nas jest w czymś 
mistrzem. Wystarczy tylko uwierzyć we własne 
możliwości. Moduł jeszcze się nie skończył, 
a na uczniów czekają kolejne ciekawe wyzwania.

Tekst i zdjęcie: Anna Nieścierewska

W Zespole Szkół w Turośni Kościelnej trwa 
projekt edukacyjny „Wiem, umiem, potrafię!”

Więcej dla uczniów
We wrześniu 2021 r. w Zespole Szkół w Turośni 

Kościelnej rozpoczął się projekt „Wiem, umiem, 
potrafię!”, realizowany w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020. Przez cały rok szkolny, uczniowie 
będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, m.
in. matematyczno-przyrodniczych, chemicznych, 
komputerowych, a także w indywidualnych zaję-
ciach terapeutycznych. Ponadto, dzięki w/w projek-
towi szkoła zyskała zestaw nowych komputerów, 
laptopów i tabletów, specjalistyczny sprzęt do pra-
cy z dziećmi ze spektrum autyzmu i wyposażenie 
sali do zajęć chemiczno-przyrodniczych.

Marzena Dobrzyńska

Zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej

Świeć przykładem
26 października br., w ramach akcji pro-

mującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
klasy I-III SP w Turośni Kościelnej odwiedzili 
Grzegorz Jakuć – wójt gminy i Tomasz Or-
ganek – komendant wraz z mundurowymi 
z Komisariatu Policji w Łapach. Na spotkaniach 
uczniowie przypomnieli sobie zasady bez-
piecznego i odpowiedzialnego zachowania się 
na drodze. Wcześniej ćwiczyli m.in. prawidłowe 
przechodzenie przez jezdnię. Podczas zajęć 
dzieci zgodnie stwierdziły, że widoczność 
pieszych i rowerzystów jest bardzo ważna. 
Goście rozdali uczniom upominki – odblaski, 
które pozwolą nawet kilkakrotnie zwiększyć 
ich dostrzegalność na drodze.

Oprac. Redakcja 
Zdjęcie: redakcja

Uczniowie obiecali, że odblaski będą zdobiły ich kurtki, plecaki 
i rowery.

Uczniowie kl. III podczas zajęć wykorzystali surowce wtórne (folie bąbelkową) do tworzenia pięknych prac pla-
stycznych.
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Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Toczach włączyła się do akcji #SzkołaPamięta

Żywa lekcja historii
„Dla tych
Którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry.
Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek gromada,
i dla nich ten dzień –
pierwszy dzień listopada.”

(Danuta Gellnerowa:  
wiersz Dla tych, którzy odeszli)

1 listopada, Wszystkich Świętych – czas, kiedy odwiedzamy groby 
zmarłych. Czas refleksji i zadumy nad przemijaniem.

Z tej okazji uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Leonarda 
Prystroma w Tołczach włączyli się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki 
„Szkoła pamięta”. Dzieci posprzątały miejsce wokół tablicy upamiętniającej 
patrona szkoły por. rez. Leonarda Prystroma – kierownika Szkoły Podstawo-
wej w Tołczach, więzionego i zamordowanego w Charkowie przez NKWD. 
Następnie uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Pani Elżbieta Złotkowska 
– nauczycielka języka polskiego i opiekun izby pamięci Naszego Patrona 
przeprowadziła lekcję przybliżającą uczniom historię życia i dorobek Le-
onarda Prystroma.

Następnie, 28 października 2021 r. przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III 
udali się na parafialny cmentarz w Niewodnicy Kościelnej, gdzie obok grobów 
okolicznych mieszkańców, pochowani są zasłużeni ludzie, którzy walczyli 
o wolność naszej Ojczyzny. Odnaleźliśmy grób Władysława Lewandowskie-
go, który był żołnierzem I Korpusu Polskiego pod dowództwem generała 
porucznika Józefa Dowbor-Muśnickiego (również dowódcy Powstania Wiel-
kopolskiego). Na nagrobku jest napis „Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały”. 
Wspólnie uprzątnęliśmy grób tego żołnierza i zapaliliśmy znicze.

Przemierzając w ciszy i zadumie cmentarz, zatrzymaliśmy się przy gro-
bie harcerza. Dzieci zainteresowała rzeźba siedzącej postaci i widniejący 
pod nią napis. Również na tym grobie zapaliliśmy znicz. Odwiedziliśmy też, 

znajdujące się tuż przy bramie wejściowej lapidarium ze starymi krzyżami 
i nagrobkami. Dzieci mogły porównać, jak dawniej wyglądały groby, a jak 
wyglądają obecnie.

Na zakończenie, w zadumie na chwilę przysiedliśmy na ławeczce „Nie-
podległa”.Ta wycieczka była dla nas świetną lekcją historii.

Tekst i zdjęcie:  
Monika Mariola Kondracka, Małgorzata Sadowska

Uczniowie z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej włączyli się w akcję „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki”

Czym skorupka za młodu...
Świat współczesny gna z zawrotną szybkością, 

a bezinteresowne gesty dobroci nadają naszemu 
życiu głębszy sens.

Doskonale wiedzą o tym uczniowie ZS w Turośni 
Kościelnej, którzy wzięli udział w akcji zbierania żołę-
dzi, ph. „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki”. 
Zbiórka zorganizowana przez Nadleśnictwo Dojlidy 
z siedzibą w Białymstoku pomogła w zapewnieniu 
zwierzętom pokarmu na zimę i zachęciła uczestni-
ków do długich rodzinnych spacerów.

Akcja trwała od 15 września do 18 października 
br. W zbiórkę zaangażowało się 20 uczniów i 17 
przedszkolaków. Najlepsi uzbierali po 20-30 kg 
żołędzi. Rodzinne spacery przyniosły nadspodzie-
wane rezultaty – 216 kg leśnych owoców.

Cele, które zostały zrealizowane podczas 
pięknej rywalizacji w czynieniu dobra, są wpisane 

w Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktycz-
ny naszej szkoły. Uczeń zdobywa wiedzę nie 
tylko w salach lekcyjnych, ale przede wszyst-
kim, przez działanie. Można śmiało zacytować 
stare powiedzenie: „Czym skorupka za młodu 
nasiąknie, tym na starość trąci”. Nasi uczniowie 
wiedzą, że dobroć, rodzina, rozmowa i przyjaźń 
z naturą są bezcenne.

Na podsumowanie akcji musimy jeszcze chwilę 
poczekać. Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów 
przez organizatorów ma odbyć się w listopadzie. 
Już teraz jednak szczerze gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i dziękujemy rodzicom za pomoc 
w zbiórce żołędzi.

Tekst i zdjęcie:  
B.E. S-T.  

Opiekun Wolontariatu Szkolnego

Dzięki zbiórce, dziki, sarny, jelenie będą mogły przetrwać 
zimowy czas i na pewno podziękują nam zostawionymi 
śladami na śniegu i wspaniałym widokiem na leśnych 
drogach. Tam, gdzie są zwierzęta leśne panuje ład i har-
monia, a życie jest barwne i piękne. Takie właśnie jest 
nasze Podlasie.

Udaliśmy się pod Pomnik ku czci poległych w latach 1918-1920, który stoi naprzeciw 
kościoła pw. Św. Antoniego w Niewodnicy Kościelnej. Ma on formę kamiennego krzyża, 
na którym widnieją nazwiska 12 poległych w obronie Ojczyzny – mieszkańców okolicz-
nych wsi. Dzieci zapaliły znicze i minutą ciszy uczciły pamięć poległych.



Otwarcie placu sportowo-rekreacyjnego w Niewodnicy Kościelnej

Lato z Niewodnicą
21 sierpnia nowy plac sportowo-rekreacyjny w Niewodnicy Ko-
ścielnej tętnił życiem. W sobotnie popołudnie zainteresowani mo-
gli obejrzeć rozgrywki sportowe, zasięgnąć informacji o Odnawial-
nych Źródłach Energii przy stanowisku Związku Gmin Wiejskich 
Województwa Podlaskiego, czy spędzić miło czas na wieczornych 
koncertach.

Wszystko za sprawą pikniku sportowego „Lato z Niewodnicą”, zorganizo-
wanego przez Gminę Turośń Kościelna i Gminny Ośrodek Kultury w Turośni 
Kościelnej, przy współpracy z Radami Sołeckimi: Niewodnicy Kościelnej i Nie-
wodnicy Koryckiej. Imprezę poprowadziła Bożena Bieryło – dyrektor GOK-u.

Inauguracyjny mecz rozegrały sołectwa: Baciuty-Kolonia i Niewodnica 
Kościelna. Pierwsze rozgrywki na nowej murawie zakończyły się zwycięstwem 
gości, 7:4. Później boisko należało do reprezentantów samorządu: Drużyna 
Urzędu zmierzyła się z Radnymi Gminy. Gra była na tyle wyrównana (3:3), 
że aby rozstrzygnąć mecz, potrzebne były rzuty karne.

Część artystyczną festynu rozpoczął występ taneczny Seniorek z Klu-
bu Seniora w Turośni Kościelnej wraz z Marią Busłowską – koordynatorką 
i Agnieszką Łupińską – instruktorką. Kolorowe kreacje, ciekawy układ, pasja 
a przede wszystkim pogoda ducha tancerek zachwyciła odbiorców!

Następnie głos zabrał Grzegorz Jakuć – wójt gminy, który podziękował 
radnym gminy, radom sołeckim i mieszkańcom za owocną współpracę 
i zaangażowanie w tworzenie miejsca, które będzie służyło nie tylko Nie-
wodniczanom, ale całej społeczności gminnej.

Kolejnym punktem programu był koncert Zespołu Dexter. Rytmy disco 
porwały do tańca zgromadzoną publiczność. Później scena należała go 
gwiazdy wieczoru – Zespoł Deep.

O bezpieczeństwo zgromadzonych dbali druhowie z jednostki OSP 
Niewodnica Korycka.

Oprac. A. Popławska Grzegorz Jakuć i Jarosław Czech pogratulowali zawodnikom sportowego ducha walki 
i świetnej postawy na boisku.

Po przebojach tanecznych przyszedł czas na mocne brzmienia – koncert Zespołu Deep.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Na dzieci czekały, m.in. dmuchańce, 
skręcane balony, duże bańki mydlane i konkurencje sprawnościowe.

Mecz: Urząd Gminy kontra Rada Gminy zakończył się remisem, 4:4. Na zdjęciu obie drużyny.


