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Święta Wielkiej Nocy zapowiadają nowy początek,   
dodają siły i napełniają serca nadzieją. 

Niech więc tegoroczna Wielkanoc umocni naszą wiarę  
w zwycięstwo dobra nad złem.  

Otworzy serca na drugiego człowieka,  
nauczy cieszyć się z najdrobniejszych rzeczy  

i z ufnością patrzeć w przyszłość.    
Życzymy, aby świąteczny czas był pełen pokoju i rodzinnego ciepła.

Jarosław Czech,  
Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Jakuć,  
Wójt Gminy Turośń Kościelna
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Wielkanoc unaocznia nam 
piękno bezwarunkowej miłości.

Stawia pytanie o sens
i odpowiada na nie: Alleluja!

 

Życzymy, aby w Państwa domach 
zagościła radość Zmartwychwstania.

Abyśmy w pokoju serc, na nowo odkrywali
wartość wspólnoty i wolności
a w codzienności nie zabrakło
gestów dobroci i życzliwości.

Redakcja 
,,Nowin"

Drodzy Czytelnicy!

Informacje z grudniowej, lutowej i marcowej sesji Rady Gminy Turośń Kościelna

Ku dalszemu 
rozwojowi
XXIX sesja Rady Gminy, która odbyła się 
30 grudnia 2021 r. w sali widowiskowej 
świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej, 
poświęcona była głównie tematom bu-
dżetowym. 24 lutego br. ważne miejsce 
w obradach zajęła rozbudowa infrastruk-
tury drogowej na terenie gminy, zaś 30 
marca, na XXXI sesji, radni pochylili się nad 
zmianami w gminnym systemie gospodaro-
wania odpadami komunalnymi.

XXIX Sesja Rady Gminy
Głównym tematem grudniowych obrad było 

uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Turośń Kościelna na lata 2022-2033 (Uchwała 
Nr XXIX/234/2021) i budżetu gminy Turośń Ko-
ścielna na 2022 r. (Uchwała Nr XXIX/235/2021). 
Na tej sesji Radni poruszali również kwestie związane 
z oświatą. Uchwalony został plan dofinansowa-
nia form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2022 r. Ustalono również maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły 
wyższe i inne podmioty, prowadzące doskonalenie 
zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności 
kształcenia w 2022 r. (Uchwała Nr XXIX/236/2021). 
Radni zatwierdzili plany pracy stałych komisji Rady 
Gminy (Uchwała Nr XXIX/237/2021) i uchwa-
lili plan pracy Rady Gminy na 2022 r. (Uchwa-
ła Nr XXIX/238/2021). Ponadto, Uchwałą 
Nr XXVIII/231/2021 została nadana nazwa drodze 
wewnętrznej we wsi Markowszczyzna.

Na zakończenie obrad, do zebranych na sali, 
uczestniczących w spotkaniu online, jak i do całej 

społeczności gminnej serdeczne życzenia nowo-
roczne skierowali Grzegorz Jakuć – wójt i Jarosław 
Czech – przewodniczący Rady Gminy.

XXX Sesja Rady Gminy
Na lutowej sesji Radni uchwalili, m.in. zmiany 

w budżecie gminy (Uchwała Nr XXX/246/2022) 
i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tu-
rośń Kościelna na lata 2022-2033 (Uchwała 
Nr XXX/247/2022). Podjęta została uchwała 
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji ce-
lowej ze środków budżetu Gminy Turośń Kościelna 
na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy 
do sieci kanalizacji sanitarnej (Nr XXX/245/2022). 
Ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego wy-
płacanego strażakom ratownikom Ochotniczych 
Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniu 
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwi-
czeniu (Uchwała Nr XXX/251/2022).

Wzorem lat ubiegłych, Gmina udzieli pomocy 
finansowej na rozwój infrastruktury drogowej Po-
wiatowi Białostockiemu. Dofinansowane zostanie 
opracowanie I etapu dokumentacji projektowej 
na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej 
Nr 1504B, na odcinku od drogi wojewódzkiej 
Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi 
Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem (gm. 
Turośń Kościelna) (Uchwała Nr XXX/239/2022), 
opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B, 
na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do mostu 
na rzece Turośnianka (z wyłączeniem m. Niecki i Iwa-
nówka oraz odc. od km 0+000 do km 0+600 (gm. 

Bożena Bieryło pełniła funkcję dyrektora GOK-u od ponad 10 lat. 1 kwietnia br. objęła stanowisko zastępcy dyrektora 
Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
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Turośń Kościelna) (Uchwała Nr XXX/240/2022). 
Dzięki dotacji znacznie poprawi się bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym, poprzez budowę wy-
niesionego przejścia dla pieszych: w Niewodnicy 
Koryckiej – droga powiatowa Nr 1546B (Uchwała 
Nr XXX/241/2022), w Tołczach – na drodze po-
wiatowej Nr 1547B (Uchwała Nr XXX/242/2022). 
Przekazane przez Gminę środki finansowe zostaną 
przeznaczone również na przebudowę chodnika 
w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w m. Tołcze 
(Uchwała Nr XXX/243/2022) i modernizację dro-
gi powiatowej Nr 1539B na odcinku wsi Zawady 
(Uchwała Nr XXX/244/2022).

Radni Gminy głosowali także w sprawie zmiany 
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(Uchwała Nr XXX/249/2022) i wprowadzenia 
zmian w uchwale, nadającej Statut Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Turośni Kościelnej (Uchwała 
Nr XXX/250/2022).

Innym z tematów, było powierzenie Gminie 
Zabłudów realizacji zadania publicznego, doty-
czącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, w formie usług świadczonych przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynic-
kich (Uchwała Nr XXX/248/2022). Na XXX sesji 
uchwalone zostały również zasady prowadzenia 
handlu w piątki i soboty, przez rolników i ich do-
mowników na wyznaczonym miejscu (Uchwała 
Nr XXX/252/2022).

XXXI Sesja Rady Gminy
30 marca br., tuż przed obradami XXXI sesji 

RG, Grzegorz Jakuć i Jarosław Czech podziękowali 

Bożenie Bieryło – dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury za długoletnią pracę, zaangażowanie i wkład 
włożony w rozwój ośrodka. Wójt i przewodniczący 
pogratulowali również Marcie Motoszko objęcia 
funkcji sołtysa wsi Czaczki Wielkie, a także – w imie-
niu Wojewody Podlaskiego, na ręce Sylwii Kowale-
wicz – przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich 
„Zdolne Babki” z Turośni Dolnej, złożyli gratulacje i 
przekazali grawerton za aktywną działalność Koła.

Rada Gminy przyjęła sprawozdania z wy-
sokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawo-
dowego, w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Turośń Kościelna oraz sprawozdanie 
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2021 r. Zmieniony 
został regulamin, określający wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycie-
lom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia w szkołach pro-
wadzonych przez Gminę Turośń Kościelna 
(Uchwała Nr XXXI/256/2022).

Radni uchwalili „Program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna 
na 2022 r.” (Uchwała Nr XXXI/257/2022).

Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszyst-
kim zabezpieczenia środków finansowych na in-
westycje gminne, jak też na pomoc uchodźcom, 
przebywającym na terenie Gminy Turośń Kościelna 
w doraźnych punktach zakwaterowania (Uchwała 
Nr XXXI/259/2022).

Do porządku obrad wprowadzono uchwa-
łę, zmieniającą uchwałę w sprawie przyję-
cia „Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Turośń Kościelna” 
(Nr XXXI/254/2022) oraz zmianę uchwały 
w sprawie ustalenia szczegółowego sposo-
bu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
(Nr XXXI/255/2022). Zgodnie z uchwałami, 
ograniczono ilość odpadów zielonych, które 
można przekazać do PSZOK-u do 0,1 m³ rocznie, 
a także zwolniono mieszkańców korzystają-
cych ze zniżki za kompostowanie z obowiązku 
posiadania brązowego pojemnika lub worka 
na bioodpady.

Radni głosowali także za zmianą uchwały 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na 2022 r. (Uchwała 
Nr XXXI/258/2022). W wyniku zmian w uchwale, 
zwiększona została kwota przeznaczona na kon-
kurs dla organizacji pozarządowych do wysokości 
80 tys. zł.

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 oraz na stronie internetowej www.
turosnkoscielna.pl.

Paweł Kondracki  
zdjęcie: Magdalena Żukiewicz

Gmina Turośń Kościelna wspólnie z Parafią pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej
organizuje zbiórkę pieniężną na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy.

Apelujemy o włączenie się w pomoc poszkodowanym w konflikcie zbrojnym za wschodnią granicą.
Do zapewnienia dobrego bytu Ukraińcom przybywającym do Polski, a przede wszystkim

 – do odbudowania ich poczucia bezpieczeństwa, niezbędne są środki finansowe. 
Nie bądźmy obojętni na los uchodźców i dołóżmy swoją cegiełkę do działań pomocowych.

 
Otworzyliśmy specjalne konto bankowe, na które możecie Państwo wpłacać dowolne kwoty.

Bank Spółdzielczy w Brańsku
NR KONTA 28 8063 0001 0100 0241 4678 0004

 

Dziękujemy za wszystkie wpłaty i okazaną pomoc.
 

Solidarni z Ukrainą

Szanowni Mieszkańcy Gminy Turośń Kościelna, Drodzy Parafianie!

Grzegorz Jakuć
Wójt Gminy Turośń KościelnaProboszcz Parafii pw. św. Antoniego w Niewodnicy Kościelnej

ks. Tomasz Powichrowski
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INWESTYCJE

TEKSTY I ZDJĘCIA: KAMIL TOMASZ DOBRZYŃSKI

Zakończone i planowane inwestycje drogowe na terenie Gminy Turośń Kościelna

Kolejne przebudowy
Zakończyły się prace zwią-
zane z przebudową ulic: 
Chmielnej, Sosnowej i My-
śliwskiej w Niewodnicy 
Kościelnej. Firma GGGM Ka-
mila Gryko za ponad 3 mln zł 
wykonała nową nawierzchnię 
z kostki betonowej na od-
cinkach o łącznej długości 
1,8 km.

Natomiast na ul. Szkolnej 
w Turośni Dolnej trwają roboty 
ziemne i związane z przebudo-
wą kolidującej infrastruktury 
technicznej. W kwietniu 2022 r. 
rozpoczną się również roboty bu-
dowlane w Baciutach na ul. Sło-
necznej. Powstanie tam nowa 
nawierzchnia bitumiczna z chod-
nikiem, który poprawi bezpie-
czeństwo pieszych.

Ponadto, w związku z otrzy-
maniem wsparcia z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, rozpo-
częto projektowanie przebudowy 
ul. Leśnej w Niewodnicy Koryckiej 
i drogi gminnej w Baciutach Kolo-
nii, natomiast z własnych środków 
planuje się wykonać dokumenta-
cję projektową ul. Łąkowej w Nie-
wodnicy Kościelnej (dokończenie 
brakującego odcinka) oraz ul. Le-
śnej w Nieckach.

Granty na odnawialne źródła energii

Słońce  
wciąż modne

Trwa realizacja dwóch projektów, polegających na dofinansowa-
niu mieszkańcom w formie grantu montażu odnawialnych źródeł 
energii. W marcu 2022 r. przeprowadzono nabór uzupełniający w ra-
mach projektów „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie 
Gminy Turośń Kościelna” oraz „Eko-gmina Turośń Kościelna – granty 
na odnawialne źródła energii” celem podpisania kolejnych umów 
powierzenia grantu. Istotną sprawą była konieczność zawarcia 
umów do końca marca, gdyż zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, 
grantobiorca będzie mógł się rozliczać z zakładem energetycznych 
na dotychczasowych zasadach.

Od początku realizacji projektów zawarto 187 umów w zakresie 
montażu ogniw fotowoltaicznych oraz 21 w zakresie montażu ko-
lektorów słonecznych. Łączna wartość udzielonego mieszkańcom 
wsparcia to ponad 2,5 mln zł, środki te pochodzą z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020.

Zmodernizowana ul. Chmielna w Niewodnicy Kościelnej. Trwa przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej.

Panele słoneczne mogą być zamontowane zarówno na dachach budynków, jak i na gruncie.
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INWESTYCJE INWESTYCJE

TEKSTY I ZDJĘCIA: KAMIL TOMASZ DOBRZYŃSKI

NFOŚiGW kolejny raz dofinansuje usunięcie odpadów, pochodzących z działalności rolniczych

Czyściej w gospodarstwie
W marcu 2022 r. Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie przyznał Gminie dota-
cję w wysokości 15 tys. 875 zł 
na zadanie pn. „Usuwanie od-
padów z folii rolniczych, siatki 
i sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu 
Big Bag”. Dzięki pozyskanym 
środkom, poddanych odzyskowi lub unieszkodli-
wionych zostanie 31,75 t odpadów pochodzenia 
rolniczego, pochodzących z gospodarstw rolnych 
z terenu Gminy. Trwają prace związane z wyłonie-

niem wykonawcy w/w zadania. Przewidywalny 
termin oddania odpadów przez rolników – maj 
2022 r.

Marzena Dobrzyńska

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – na deklaracje czekamy do końca czerwca br.

Czym ogrzewasz?
Każdy właściciel lub zarządca budynku 
musi złożyć deklarację dotyczącą źródeł 
ciepła i spalania paliw. Dotyczy to wszyst-
kich budynków – mieszkalnych (jed-
norodzinnych i wielorodzinnych) i nie-
mieszkalnych (np. budynki gospodarcze, 
letniskowe, handlowo-usługowe itp.).

Termin na złożenie deklaracji upływa 30 czerw-
ca 2022 r. dla źródeł ciepła lub spalania paliw 
uruchomionych przed 1 lipca 2021 ubiegłego 
roku. W przypadku źródeł ciepła lub spalania pa-
liw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin ten 
wynosi 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Uwaga! W razie wymiany starego pieca na nowy 
lub zainstalowania kolejnego źródła ciepła w bu-
dynku, należy złożyć nową deklarację w terminie 
14 dni od momentu jego uruchomienia.

Deklaracje można składać:
1. w formie elektronicznej na stronie:  

ceeb.gov.pl,

2. w formie papierowej – wypełniony doku-
ment można wysłać listem na adres urzędu 
lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy 
Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5 (deklaracja 

do pobrania na stronie: https://zone.gunb.
gov.pl/dokumenty-do-pobrania lub turosn-
koscielna.pl w zakładce Załatw sprawę).

Marzena Dobrzyńska

go
v.p
l

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), 
jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany 
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

gu
nb
.go
v.p
l

Kolejne wnioski w ramach Polskiego Ładu złożone

Na kanalizację
W lutym 2022 r. Gmina po raz drugi złożyła 

wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. Spośród pięciu 
złożonych wniosków, trzy dotyczą gospodarki 
ściekowej. W ramach edycji II Gmina próbuje po-
zyskać dofinansowanie w wysokości 95% kosztów 
kwalifikowanych na budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej: w ramach pierwszego wniosku w miejsco-
wości Borowskie Michały, Borowskie Skórki i Bo-
jary, drugi wniosek dotyczy kanalizacji sanitarnej 
w Trypuciach i Baciutach Kolonii, natomiast trzeci 

kanalizacji w Niewodnicy Kościelnej w rejonie 
Dąbrowskiego – Trakt Napoleoński.

Ogłoszona została również edycja Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych dedykowana dla terenów, na których niegdyś 
funkcjonowały PGR. W ramach tego naboru gmina 
może liczyć na wsparcie w wysokości aż 98%, dlatego 
też złożono dwa wnioski, jeden na zagospodarowanie 
działki gminnej w Baciutach Stacji, natomiast drugi 
na przebudowę ul. Wygoda w Baciutach.

Kamil Tomasz Dobrzyński

Łączna wartość inwestycji zgłoszonych przez 
Gminę Turośń Kościelna to ponad 20 mln zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Będzie  
wygodniej

Dzięki pozyskaniu funduszy Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych na inwestycje z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej, rozpoczęto budowę sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości 
Barszczówka.

Zadanie opiewa na niemal 3,5 mln zł. Realizacja 
inwestycji zaplanowana jest formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, a przewidywany termin zakończenia 
to sierpień 2023 r. Natomiast z dofinansowaniem 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na ostatniej prostej są roboty budowlane, zwią-
zane z siecią kanalizacji sanitarnej w części Tołcz 
i Trypuć. W kwietniu 2022 r. planowane jest ogło-
szenie postępowania przetargowego na budowę 
oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej 
i budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Topole 
w Niewodnicy Kościelnej.

Kamil Tomasz Dobrzyński
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ZADANIA INWESTYCYJNE

LP. Nazwa zadania inwestycyjnego
Wartość zadania 
inwestycyjnego Źródła finansowania

Wydatki roku 2021 Dochody własne jst Środki UE/Budżet Państwa/
Wpłaty mieszkańców

1 Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy w roku 2021
605.680,00

211.585,11 Inicjatywa lokalna 394.094,89
605.680,00

2 Budowy oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej (Opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego 2021)
5.433.000,00

21.000,00 Polski Ład 5.141.400,00
21.000,00

3 Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ul. Dąbrowskiego 
i Topole (opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego w roku 2021)

1.016.900,00
16.900,00 RFIL 1.000.000,00

16.900,00

4 Budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Barszczówce (opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego w roku 2021)
3.795.000,00

7.999,99 Polski Ład 3.605.250,00
7.999,99

5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części Tołcz i Trypuć – dokumentacja projektowa w roku 2021
836.900,00

36.900,00 RFIL 800.000,00
36.900,00

6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części m. Niewodnica Kościelna
844.294,00

RFIL 794.094,00
0,00

7 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w m. Tołcze
11.562,00

5.781,00 Powiat Białostocki 5.781,00
5.781,00

8 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555B przez Dołki (współfinansowanie z RFRD)
986.287,15

272.144,41 RFRD 441.998,33
272.144,41

9 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1532B Bojary – przystanek kolejowy (współfinansowanie z RFRD)
1.456.015,20

388.163,55 RFRD 679.688,09
388.163,55

10 Przebudowa drogi gminnej Nr 106682B ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku 
od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej (współfinansowanie z RFRD)

1.028.472,40
640.372,69 RFRD 368.649,71

1.009.022,40

11 Przebudowa drogi gminnej w m. Borowskie Żaki (współfinansowanie z RFRD)
1.210.489,99

608.122,70 RFRD 577.227,30
1.185.350,00

12 Przebudowa drogi gminnej Nr 106668B w m. Stoczki (współfinansowanie z RFRD)
828.590,84

437.718,97 RFRD 370.036,87
807.755,84

13 Przebudowa drogi gminnej Nr 106661B w m. Trypucie, na odcinku o dł. 307 mb 
od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B (współfinansowanie z RFRD)

515.775,10
264.872,05 RFRD 229.453,05

494.325,10

14 Wykonanie dojazdu do działki gminnej w Niewodnicy Kościelnej
40.000,00

40.000,00
40.000,00

Wykonanie budżetu Gminy Turośń Kościelna 2021

Podsumowanie finansów
Dochody Gminy zamknęły się w kwocie 45.003.620,85 zł, co stanowi 111,51% planu. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 42.210.284,00 zł, czyli 

93,11% planu. Dochody bieżące, to kwota 37.965.499,46 zł, wydatki bieżące – 32.557.690,80 zł. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących 
o 45.407.808,66 zł, tym samym zostały spełnione wymagania określone przepisami ustawy o finansach publicznych. Wydatki majątkowe zostały zrealizo-
wane na kwotę 6.744.527,96 zł. Realizację gminnych dochodów i wydatków oraz inwestycji w uproszczonych zestawieniach przedstawiają poniższe tabele.

Oprac. Elżbieta Ożarowska

Lp. Zrealizowane dochody w roku 2021 45.003.620,85

1. Dochody majątkowe (sprzedaż działek 
i dofinansowanie inwestycji) 7.038.121,39

2. Dochody z podatków i opłat 14.916.077,57

3. Dochody z subwencji ogólnej oraz uzupełnienie 1.433.699,00

4. Dochody uzupełnienie subwencji ogólnej 1.173.654,00

5. Dochody z subwencji oświatowej 6.005.554,00

6. Dochody z tyt. dotacji na zadania 
oświatowe i innych wpłat na oświatę 1.239.471,55

7. Dochody z tytułu dotacji na opiekę społeczną i rodzinę 10.389.088,23

8. Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 1.603.160,48

9. Pozostałe dochody 1.204.794,63

Lp. Zrealizowane wydatki w roku 2021 39.302.218,76

1. Wydatki na inwestycje 6.744.527,96

2. Pomoc społeczna, pomoc rodzinie i ochrona zdrowia 11.305.553,80

3. Wydatki na oświatę 7.994.676,25

4. Wydatki na pozostałe zadania oświatowe 
finansowane z dotacji i dochodów własnych Gminy 3.817.077,16

5. Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy i Urzędu Gminy 3.270.936,67

6. Koszty obsługi gospodarki odpadami komunalnymi 1.951.518,41

7. Drogi, gospodarka gruntami i 
nieruchomościami, rolnictwo i łowiectwo 2.353.265,24

8. Dotacje podmiotowa dla GOK i Biblioteki 670.781,88

9. Oświetlenie ulic, placów i dróg 383.553,36

10. Pozostałe wydatki 810.328,03

Przychody budżetu na 31 grudnia 2021 r. 3.340.581,25 

Rozchody budżetu (spłata zaciągniętych pożyczek) 951.744,00

Zadłużenie Gminy (11,22% zrealizowanych dochodów) 5.051.138,62
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Informacje o prawidłowym rozdzielaniu odpadów – recykling ma znaczenie

Segregacja wspólna sprawa
Główna zasada Jednolitego Systemu 
Segregacji Odpadów jest jedna – należy 
oddzielać surowce od odpadów, które nie 
nadają się do powtórnego przetworzenia. 
Zbieramy oddzielnie metale i tworzywa 
sztuczne, papier, a także opakowania 
szklane i odpady biodegradowalne.

Aby zachęcić mieszkańców do kompostowania 
odpadów biodegradowalnych, od stycznia 2022 
roku Rada Gminy Turośń Kościelna uchwałą nr 
XXVIII/224/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. wpro-
wadziła ulgę dla osób kompostujących bioodpady 
w wysokości 9 zł miesięcznie od osoby. Przypomi-
namy również, że mieszkańcy posiadający kompo-
stownik, nie mogą wystawiać brązowych worków 
z bioodpadami przed posesję

Ponadto, aby zmobilizować mieszkańców 
do kompostowania bioodpadów we własnym za-
kresie, w dniu 30 marca na sesji Rady Gminy Turośń 
Kościelna uchwałą nr XXXI/255/2022 wprowadzono 
ograniczenie dotyczące przywożenia na PSZOK 
odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji 

terenów zielonych i ogrodów. Zgodnie z podjętą 
uchwałą mieszkańcy mogą oddać do PSZOK rocz-
nie do 0,1 m³ bioodpadów.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać 
o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają 
się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane 
lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących 
chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także 
zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych 
odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmiesza-
nych. Można je oddać w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym 
w Trypuciach 30. PSZOK czynny jest w każdą sobotę 
od godz. 7 do 13.

Kompost jest źródłem naturalnego nawozu, 
który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby 
w ogrodzie lub do roślin doniczkowych. Kompo-
stowanie to najlepszy sposób na zagospodaro-
wanie odpadów, które powstają w naszej kuchni, 
czy ogrodzie i uzyskanie własnego, darmowego 
materiału do użyźniania gleby. Zgodnie z danymi 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, odpady bio-

degradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli 
trafią one do kompostownika, będziemy mogli 
posegregować nawet 95% odpadów pozostałych 
po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompostownik 
można kupić lub też wykonać we własnym zakresie.

Co wrzucamy do kompostownika? Większość 
odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: 
resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, roz-
gniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, 
gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzy-
nek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, 
nadziemne części chwastów, niezadrukowany 
papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, 
tektura itp.), a także słomę i siano. Nie wrzucamy 
do kompostownika mięsnych odpadów kuchen-
nych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, 
gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami 
segregacji odpadów komunalnych opisanymi 
na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska – 
www.naszesmieci.mos.gov.pl

Marek Klepacki

ZADANIA INWESTYCYJNE

LP. Nazwa zadania inwestycyjnego
Wartość zadania 
inwestycyjnego Źródła finansowania

Wydatki roku 2021 Dochody własne jst Środki UE/Budżet Państwa/
Wpłaty mieszkańców

15 Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej – 
dokumentacja projektowa 2021 (współfinansowanie z RFRD)

3.412.036,00
67.920,00 RFRD 1.452.119,45

67.920,00

16 Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B, na odcinku od drogi 
wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B (Gm. Turośń Kościelna)

83.394,00
7.380,00

7.380,00

17 Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej – dokumentacja projektowa 2021 (współfinansowanie z RFRD)
1.509.320,00

25.999,45 RFRD 689.874,83
43.074,00

18 Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach – dokumentacja projektowa 2021
3.674.491,00

46.371,00 RFRD 1.406.919,50
46.371,00

19 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518B w m. Borowskie Gziki
39.922,76

Powiat Białostocki 39.922,76
39.922,76

20 Fundusz wsparcia Policji
19.764,50

19.764,50
19.764,50

21 Dotacje celowe dla OSP Chodory i OSP Turośń Kościelna na montaż automatycznego systemu podnoszenia bramy 
garażowej oraz pojedynczego wyciągu spalin, celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach

19.997,40
9.999,35 Powiat Białostocki 9.998,05

9.999,35

22 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem 
na zakup sprzętu medycznego (aparatu do neuromoritoringu)

20.000,00
20.000,00

20.000,00

23 Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna (2021 r.)
4.035.357,50

43.357,50
Wkład własny mieszkańców 

1.397.200,00 
RPOWP 2014-2020 

2.594.800,001.066.519,90

24 Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna (fundusz sołecki 131.979,25)
150.258,50

150.258,50
150.258,50

25 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach
475.343,00

150.559,30
150.559,30

26 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego stadionu w Turośni Kościelnej
23.370,00

23.370,00
23.370,00

27   Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy w Turośni Kościelnej – współfinansowane z Programu Odnowy Wsi
23.733,99

23.733,99 Program Odnowy Wsi 11.727,99
12.006,00

28 Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-rekreacyjne, zakupiono kosiarkę samojezdną (wydatki funduszu sołeckiego)
184.597,87

184.597,87
184.597,87

Wydatki inwestycyjne roku 2021 kwota 6.744.527,96 zł.
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Na terenie gminy Turośń Kościelna odbyły się zbiórki na rzecz uchodźców z Ukrainy

Wspólna poMOC
Gmina Turośń Kościelna solidaryzuje się z Ukrainą poprzez organi-
zację różnych akcji pomocowych, w tym zbiórek produktów, które 
zostały przekazane uchodźcom. Najpotrzebniejsze okazały się środki 
higieny i czystości, żywność czy medykamenty.

W pomoc Ukraińcom aktywnie włączyła się cała społeczność gminna. Aby 
dotrzeć do jak największej liczby osób, zbiórki organizowane były w kilku miejsco-
wościach. Mieszkańcy licznie odpowiedzieli na apel wójta gminy i wzięli udział, m.
in. w zbiórce rzeczowej, nad którą w świetlicach w Iwanówce, Niewodnicy Koryckiej 
i Chodorach czuwał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Chętnie pomagali też 
członkowie Klubu Seniora, którzy pełnili dyżury we wspomnianych lokalizacjach.

Koło Gospodyń Wiejskich „Zdolne Babki” wraz z miejscową jednostką OSP, 
koordynowały akcję w świetlicy w Turośni Dolnej. KGW „Trzy Drogi” z Trypuć 
włączyło się do akcji organizowanej przez KGW Podlaskie i Fundację „Okno 
na Wschód”. Oprócz zbiórki darów, wspólnie z gospodyniami z Czaczek Wielkich 
(KGW „Cacanki”) i Baciut (KGW „Wesołe Sąsiadki”) w miejscowej świetlicy wiejskiej 
przygotowały, m.in. przekąski, napoje i zestawy pielęgnacyjne dla osób czeka-
jących w wielogodzinnych kolejkach do polskiej granicy po stronie ukraińskiej. 
Panie pomogły także społeczności SP w Tołczach, spakować i przekazać zgroma-
dzone produkty do siedziby Fundacji. Na potrzeby uchodźców wojennych nie 
pozostały obojętne również wolontariaty szkolne i sołectwa z terenu gminy, m.
in. mieszkańcy wsi Juraszki i Pomigacze.

Dzięki hojności mieszkańców i koordynacji Wojewódzkiego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego transporty z darami dotarły już do Centrum Aktywności 
Społecznej w Białymstoku i Powiatowego Punktu Zbiórki w Łapach. Potrzebujący 
otrzymali, m.in. żywność długoterminową, napoje czy środki pielęgnacyjne dla 
dzieci i dorosłych.

Oprac. Agnieszka Popławska 
zdjęcie: archiwum KGW „Trzy drogi”

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się zjazd sołtysów z regionu

Sołtysi 
z wyróżnieniem

Był czas na wymianę doświadczeń i szko-
lenia. Przede wszystkim jednak – na wyróż-
nienia i podziękowania, osobom działającym 
na rzecz społeczności lokalnych. Przedstawi-
ciele sołectw z całego regionu spotkali się 10 
marca br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódz-
kim i 11 marca br. w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej, aby wspólnie świętować Dzień 
Sołtysa.

W uroczystościach udział wzięli: Grzegorz 
Jakuć – wójt i sołtysi z gminy Turośń Kościel-
na. Anna Urwanowicz i Edmund Białous otrzy-
mali pamiątkowe grawertony, zaś Stanisław 
Pogorzelski za ponad 30-letnie sprawowanie 
funkcji sołtysa, został specjalnie doceniony. 
Za działalność społeczną wyróżniona została 
również Sylwia Kowalewicz – przewodnicząca 
KGW „Zdolne Babki” z Turośni Dolnej.

Przy okazji warto nadmienić, że od 10 
marca br. funkcję sołtysa wsi Czaczki Wielkie pełni Marta Motoszko. Nowej 
pani sołtys życzymy przede wszystkim powodzenia w działaniach na rzecz 
małej ojczyzny. Wszystkim sołtysom i radom sołeckim – satysfakcji z wyko-
nywanych zadań i wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym!

Oprac. A. Popławska
zdjęcie: archiwum UG

Gospodynie z gminy Turośń Kościelna chętnie włączają się w akcje charytatywne.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej

Rozwój sportu
Dwa kluby sportowe otrzymały dofinansowanie w ramach, ogłoszonego 

przez Wójta Gminy Turośń Kościelna, konkursu na realizację zadania własne-
go Gminy Turośń Kościelna, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu w 2022 r.

Klub Sportowy „Turośnianka” stawia na rozwój Dziecięcej Akademii Piłkar-
skiej. Na zadanie, pn. „Turośnianka w grze 2022” składa się, m.in. zakup sprzętu 
i odzieży sportowej czy pokrycie kosztów wynajmu boiska treningowego 
w okresie zimowym. zaś Uczniowski Klub Sportowy „Tur” w ramach dotacji 
zrealizuje projekt, pn. „Ruszam się, bo lubię”, dzięki któremu uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Turośni Kościelnej będą mieli możliwość skorzystać z oferty 
sportowych zajęć pozalekcyjnych.

Marzena Jakim 
zdjęcie: Paweł Kondracki

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Turośnianka w grze 2022”. Na zdjęciu za-
rząd KS Turośnianka wraz z wójtem gminy.

Stanisław Pogorzelski jest sołty-
sem sołectwa Zawady od 1990 r.
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Mieszkańcy gminy Turośń Kościelna doczekali pięknego wieku

Sto lat!

Niecodzienne powody do świętowania miało 
dwoje mieszkańców naszej gminy. Alfreda Droz-
dowska z Czaczek Wielkich i Mieczysław Ignaciuk 
z Pomigacz obchodzili setne urodziny.

Z okazji setnego jubileuszu pani Alfreda i pan 
Mieczysław otrzymali listy gratulacyjne od Mate-
usza Morawieckiego – prezesa Rady Ministrów 
i Bohdana Paszkowskiego – wojewody podla-

skiego. Do 100-letnich mieszkańców gminy słowa 
uznania skierował również wójt Grzegorz Jakuć.

Dostojnym jubilatom gratulujemy i życzymy 
kolejnych lat życia w zdrowiu.

Oprac. A. Popławska 
zdjęcia: archiwum UG

Stypendia sportowe na 2022 r. zostały 
przyznane

Doceniamy 
młodzież

Po raz kolejny Grzegorz Jakuć, wójt Gminy 
Turośń Kościelna przyznał stypendia sportowe 
młodym zawodnikom, którzy w ubiegłym roku 
uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym.

21 i 22 lutego 2022 r. zostały podpisane umowy, 
na podstawie których stypendia otrzymają: We-
ronika Bartnowska – za dobre wyniki w biegach, 
Paweł Wyszyński – w lekkoatletyce, Gabriel Nowik 
– w brazylijskim jiu-jitsu, Kacper Aleksiejuk – w bok-
sie, Łukasz Kondzior – w futbolu amerykańskim 
i Julia Borowik – za sukcesy we współzawodnic-
twie w szermierce – szabli dziewcząt. Gratulujemy 
stypendystom osiągnięcia wysokich wyników 
sportowych i życzymy dalszych sukcesów.

Ewa Dryl 
zdjęcie: Paweł Kondracki

Informacje z Walnego Zjazdu Oddziału Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej

Strażacy na medal
21 stycznia br. na sali widowiskowej świe-
tlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej odbył 
się Walny Zjazd Oddziału Powiatowego 
OSP. Wydarzenie było okazją do podzię-
kowania za ofiarną służbę i odznaczenia 
najbardziej zasłużonych dla ratownictwa.

Za działalność na rzecz bezpieczeństwa, Srebr-
ną Odznaką Honorową Podlaski Krzyż Floriański 
odznaczony został Grzegorz Jakuć – wójt gminy 
Turośń Kościelna. Srebrna Odznaka Zasłużony dla 
Ratownictwa, za szczególne zasługi dla bezpie-
czeństwa mieszkańców powiatu białostockiego 
przypadła w udziale Urzędowi Gminy Turośń Ko-
ścielna. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa 
otrzymała Elżbieta Ożarowska – skarbnik gminy.

Wśród wyróżnionych znaleźli się także druho-
wie z gminnych jednostek OSP. Za wsparcie roz-
woju ochrony przeciwpożarowej i zaangażowanie 
w działalność OSP, Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa, odznaczona została dh Marta 
Drozdowska, Srebrną Odznaką Honorową Podlaski 
Krzyż Floriański otrzymał dh Paweł Kondracki – 
komendant gminnej OSP w Turośni Kościelnej. 
Za pomoc w rozwoju ratownictwa Brązową Od-

znaką Zasłużony dla Ratownictwa odznaczeni 
zostali: dh Szymon Kondracki – prezes gminnej 
OSP w Turośni Kościelnej, dh Bernarda Leszczyń-
ska, dh Tomasz Komenda, dh Marek Targoński i dh 
Konrad Kowalczuk.

Na zjeździe odbyły się również wybory nowego 
Zarządu Oddziału Powiatowego OSP. Prezesem 

Zarządu ponownie został dh Jan Gradkowski. Wice-
prezesami zostali Jan Bolesław Perkowski – Starosta 
Powiatu Białostockiego, Marek Malinowski z Zarządu 
Województwa Podlaskiego i dh Piotr Dojlida.

Oprac. A. Popławska 
źródło: samorzad.gov.pl – Powiat Białostocki 

zdjęcie: Patrycja Gościewska

Odznaczeni Srebrną Odznaką Honorową Podlaski Krzyż Floriański.

Wśród wyróżnionych sportowców, którym Grzegorz Ja-
kuć – wójt Gminy Turośń Kościelna przyznał stypendium 
sportowe jest Julia Borowik.

Pan Mieczysław przyjmuje kwiaty i gratulacje od Grze-
gorza Jakucia – wójta gminy.

Pani Alfreda (po prawej) z Bernardą Leszczyńską – radną 
Rady Gminy Turośń Kościelna, Pawłem Kondrackim – se-
kretarzem gminy i Magdaleną Rosińską – kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego. 



10

OŚWIATA

Projekt „Ferie z ekonomią 4” w Szkole Podstawowej im. Leonarda 
Prystroma w Tołczach

Z rachunkami 
na ty
W czasie ferii zimowych, uczniowie klas VII-VIII uczestniczyli w pro-
jekcie realizowanym przez Europejską Fundację Rozwoju Wsi 
Polskiej i Narodowy Bank Polski. Celem projektu od wielu lat jest 
promocja wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży ze szkół wiejskich.

Luźna forma zajęć i bardzo ciekawe ćwiczenia pozwoliły uczniom 
doświadczyć w praktyce, jak działa rynek i prawa ekonomii. Podczas zajęć 
sprzedawaliśmy i kupowaliśmy jabłka, zakładaliśmy wydawnictwo, konstru-
owaliśmy budżet domowy. Uczyliśmy się również realiów funkcjonowania 
dużej firmy. Dzięki uprzejmości właścicieli i pracowników lokalnej firmy 
„Zaprom”, odbyliśmy ciekawą wycieczkę do siedziby tej firmy w Tołczach.

W drugim etapie projektu, zadaniem uczestników było wykonanie modelu 
biznesowego firmy, którą sami w przyszłości chcieliby tworzyć. Kto wie, dla 
niektórych może to być wstęp do przygody z biznesem w dorosłym życiu.

Aneta Zdrodowska, nauczycielka SP Tołcze
zdjęcie: archiwum szkoły

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej 
od września 2021 r. realizowany jest projekt „Wiem, umiem, potrafię!”

Rozwijamy 
zainteresowania

Wzmocnienie atrakcyjności i podnie-
sienie jakości oferty edukacyjnej w za-
kresie kształcenia ogólnego, poprzez 
zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, 
podniesienie kompetencji nauczycieli 
oraz doposażenie bazy dydaktycznej 
szkoły – to cel projektu realizowanego 
w SP w Turośni Kościelnej.

W ramach działań projektowych zo-
stały zorganizowane zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów (koła matema-
tyczne, językowe, chemiczne, fizyczne, 
szachowe, teatralne, plastyczne, TIK, koło 
„Zdobywcy wiedzy”), zajęcia zapew-
niające wsparcie dla uczniów z proble-
mami w nauce (zajęcia matematyczne, 
językowe) oraz wzmocnienie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej (trening 
umiejętności społecznych, indywidual-
ne zajęcia terapeutyczne). Nauczyciele 
podnosząc swoje kompetencje uczest-
niczyli w kursach: alternatywne metody komunikacji, trening umiejętności 
społecznych, kurs z zakresu pedagogiki specjalnej, w tym do prowadzenia 
procesu indywidualizacji pracy z uczniem SPE, kurs SI I i II stopnia, kurs TIK.

Aby uatrakcyjnić zajęcia, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zakupiono, m.in. wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej, wyposażenie 
pracowni TIK, materiały biurowe, plastyczne i gry dydaktyczne.

Zajęcia, prowadzone w ramach projektu, mają na celu rozbudzenie wśród 
dzieci i młodzieży ciekawości otaczającym nas światem. Uczniowie poznają 
prawa rządzące przyrodą i odkrywają zależności między nimi, wykonując 
proste eksperymenty. Uczą się i bawią jednocześnie. Dzięki zajęciom prak-
tycznym, kształcą swoje uzdolnienia i umiejętność korzystania z nowocze-
snych środków medialnych. Poznają kluczowe (i uniwersalne) zagadnienia 
programistyczne, przez programowanie robotów SPIKE Prime, SPIKE Essential 
oraz Photon tak, żeby się ruszały, łapały, rysowały czy wykrywały! Uczą się 
programować roboty od A do Z i stają się w tym mistrzami. Budują je na wzór 
imponujących konstrukcji, poznają niesamowity świat, w którym żyjemy.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Marek Łukaszuk 
zdjęcie: Katarzyna Leszczyńska

Inspiracji do zajęć dzieci szukają, 
śledząc ciekawe strony internetowe. 
Systematycznie wymieniają się do-
świadczeniami, wykorzystując wiele 
nieszablonowych rozwiązań napo-
tkanych problemów.

Na zdjęciu nagrodzeni uczniowie z Barbarą Oniśko – dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w Turośni Dolnej i Anną Nieścierewską – nauczycielem.

Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na zdjęciu z Moniką 
Kondracką – dyrektorem Szkoły Podstawowej w Tołczach i Anetą Zdrodowską – nauczycielem 
prowadzącym zajęcia projektowe.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej 
pięknie czytają

Płynnie i z intonacją
15 marca 2022 r. w klasach I-III Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej 

w Turośni Dolnej został przeprowadzony Konkurs pięknego czytania, którego 
celem było doskonalenie umiejętności – właśnie – pięknego czytania oraz 
prezentacja własnych zdolności i porównanie ich z innymi.

Konkurs był rozgrywany w dwóch etapach: I – etap klasowy i II – etap 
szkolny. Podczas II etapu uczniowie przeczytali przygotowane fragmenty 
prozy i poezji dziecięcej. W ten sposób wyłoniono Mistrzów w kategoriach: 
klasy I, klasy II oraz klasy III. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Do rywalizacji przystąpiło 11 uczniów. Byli to: Kacper Kasjan Jóźwik, Szymon 
Korzecki, Hubert Szypulski, Maksymilian Borowski-Beszta, Pola Sołowijaniuk 
vel Turowska, Sebastian Szekalski, Sebastian Bielawski, Patryk Szerenos, Filip 
Lebiedziński, Szymon Maciorowski, Weronika Pabiś. Jury wyłoniło zwycięz-
ców: klasa I – Hubert Szypulski, klasa II – Maksymilian Borowski-Beszta i klasa 
III – ex aequo: Sebastian Bielawski i Filip Lebiedziński. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody książkowe i drobne upominki.

Elżbieta Puścian
zdjęcie: Marta Topczewska
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„Ja jestem zmartwychwsta-
niem i życiem. Kto we Mnie 
wierzy, choćby i umarł żyć 
będzie” (J 11, 25-26)

Uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego jest okazją doświadczenia 
bliskości Boga. Niech Zmartwychwsta-
ły sprawi, by w sercu każdego człowie-
ka zabłysło światło – zwycięstwo nad 
ciemnością. Dobro nad złem, radość 
nad smutkiem, nadzieja nad rozpaczą, 
miłość nad nienawiścią.

Życzę Wszystkim Parafianom 
i mieszkańcom Gminy Turośń Kościel-
na, aby blask Zmartwychwstałego 
rozpraszał wszelkie mroki. A Zmar-
twychwstały zagościł w Waszych ser-
cach, wnosząc w nie wiarę, nadzieję 
i miłość.

ks. Andrzej Rogoziński, 
proboszcz Parafii pw. Świętej 

Trójcy w Turośni Kościelnej

„Otwórzcie serca jeszcze raz 
na prawdę, że w tajemnicy 
Wielkiej Nocy Bóg zwycięża 
grzech, zło, śmierć i niena-
wiść. Chrystus staje po stro-
nie człowieka i w miłości 
ofiaruje nam życie, przywra-
ca wolność i godność”.

Niech zmartwychwstanie Chrystu-
sa doda nam odwagi do życia według 
Ewangelii, wszak Pan nasz zwycię-
żył grzech, śmierć i szatana. Niech 
obietnica również naszego zwycięstwa 
napełnia nas otuchą i radością. Niech 
ogarnie nas głęboko poczucie sensu 
naszej wiary – nasz Pan rzeczywiście 
zmartwychwstał.

Z modlitwą w Te szczególne dni 
Triduum Paschalnego

ks. Tomasz Powichrowski, 
proboszcz Parafii pw. św. 
Antoniego Padewskiego 
w Niewodnicy Kościelnej

„Niebiosa niechaj godnie się weselą się i ziemia 
niech się raduje, niech świętuje świat cały, wi-
dzialny i niewidzialny, albowiem Chrystus, radość 
wieczna, Zmartwychwstał.” 
Kanon Paschy, pieśń 1

Tymi słowami Cerkiew Prawosławna ogłasza Radość 
Zmartwychwstania. Zmartwychwstanie ukazuje się Światu 
się jako prawda oznajmiona przez słowo, które zostało 
skierowane do ludzi, które należy przyjąć i któremu nale-
ży uwierzyć. Dzisiaj tym słowem jest wezwanie „Chrystus 
Zmartwychwstał”, które rozbrzmiewa na całym świecie 
i we wszystkich językach świata. Niech te słowa rozbrzmiewa-
ją również w naszych domach, miejscach pracy, na ulicach. 
Gdyż nie ma większej radości niż radość ze Zmartwych-
wstania Chrystusa.

W tym dniu pozdrawiam wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Turośń Kościelna, ich rodziny i przyjaciół, gdziekolwiek 
mieszkają. Życzę wszystkim zdrowia, radości i błogosła-
wieństwa Bożego. Świętując Zmartwychwstanie Jezusa 
nie zapominajmy również o tych, którzy cierpią z powodu 
wojny. Pomagajmy tym, którzy takiej pomocy potrzebują. 
Podzielmy się z potrzebującymi i postarajmy się dodać im 
otuchy zwiastując Zmartwychwstałego Chrystusa.

o. Jarosław Jóźwik, proboszcz Parafii Prawosławnej 
pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu
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