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Informacje z kwietniowej, majowej, czerwcowej i lipcowej Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna

Finanse na plus

Od ostatniego wydania „Nowin” odbyły 
się cztery posiedzenia Rady Gminy Turośń 
Kościelna. 21 kwietnia i 13 lipca zwołane 
zostały nadzwyczajne obrady, XXXIII sesja 
odbyła się 30 maja, zaś jedno z najważniej-
szych posiedzeń w roku – sesja absoluto-
ryjna – 23 czerwca.

XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy 
Turośń Kościelna

Obrady dotyczyły zmian w budżecie gminy 
na 2022 r. (Uchwała Nr XXXII/264/2022). W związ-
ku z konfliktem wojennym za wschodnią granicą 
i dynamicznie zmieniającą się sytuacją w kraju – 
rosnącą liczbą uchodźców, zaszła potrzeba zwięk-
szenia w planie finansowym jednostki samorządu, 
funduszy na cele pomocowe Ukraińcom.

R adni  podjęl i  również  Uchwałę Nr 
XXXII/265/2022 w sprawie udziału Gminy Turośń 
Kościelna w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja 
Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027.

XXXIII sesja RG
Podczas sesji radni przyjęli sprawozdania 

z działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
sprawozdanie z realizacji gminnego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu 
przepisów ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie w roku 2021, a także sprawoz-
danie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz 
z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej.

Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszyst-
kim przesunięcia realizacji inwestycji pn. Budowa 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Barsz-
czówka w ramach Polskiego Ładu na rok 2023 oraz 
zabezpieczenia środków finansowych na budowę 
chodnika w Turośni Dolnej, wzdłuż ul. Głównej. 
Wprowadzono również środki finansowe z Fun-
duszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy (Uchwała 
Nr XXXIII/266/2021).

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego 

część wsi Niewodnica Kościelna „Północny Wschód” 
w rejonie ulic Dąbrowskiego i Trakt Napoleoński 
(Uchwała Nr XXXIII/268/2022). Teren objęty pla-
nem jest w znacznym stopniu zalesiony, widoczna 
jest tam jednocześnie silna presja inwestycyj-
na i powstawanie chaotycznie rozmieszczonej 
zabudowy mieszkaniowej. Ponadto fragmenty 
istniejących lasów są wycinane, a ich użytkowa-
nie jest zmieniane, przez co obszar ten zmienia 
swój dotychczasowy charakter. W związku z tym, 
zaistniała potrzeba wprowadzenia rozwiązań zmie-
rzających do uporządkowania przestrzeni oraz 
ochrony najcenniejszych obszarów leśnych i doliny 
występującego tu cieku okresowego. Sporządzenie 
miejscowego planu jest jedyną skuteczną metodą 
umożliwiającą ochronę zasobów przyrodniczych 
i określenie optymalnego zakresu zabudowy.

Podjęto również uchwałę w sprawie zaliczenia 
do kategorii dróg gminnych drogi powiatowej 
w Bojarach (Uchwała Nr XXXIII/269/2022) oraz 
uchwałę w sprawie nadania nazwy „ul. Lipowa” 
drodze wewnętrznej w m. Niewodnica Kościelna 
(Uchwała Nr XXXIII/270/2022).

XXXIV absolutoryjna sesja RG
Przyznanie wotum zaufania i absolutorium 

wójtowi gminy to jedne z najważniejszych decyzji 
podjętych przez radę gminy podczas czerwcowych 
obrad.

Radni (w niepełnym, 14-osobowym składzie) 
obradowali także nad wykonaniem budżetu 
w 2021 r., zdecydowali o udzieleniu pomocy fi-
nansowej Powiatowi Białostockiemu i omówili 
kwestie związane z oświatą.

Ważnym punktem czerwcowej sesji była debata 
nad raportem o stanie gminy w 2021 r. Przypomnij-
my, że wójt gminy zobowiązany jest w terminie 
do 31 maja przedstawić Radzie Gminy podsu-
mowanie działalności wójta w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów 
i strategii oraz uchwał RG. Po zapoznaniu się z ww. 
raportem, przy 12 głosach za i 2 wstrzymujących 
się, radni przyznali włodarzowi gminy wotum 
zaufania (Uchwała nr XXXIV/271/2022). Następ-
nie rada zapoznała się z opinią Regionalnej Izby 

Przewodniczący rady Jarosław Czech i radna Bernarda Leszczyńska pogratulowali wójtowi pomyślnych wyników.

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Plastycznych 
i Wokalnych w Niewodnicy Kościelnej

Zgłoś się już dziś
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

w Niewodnicy Kościelnej zaprasza dzieci z Polski 
i Europy do wzięcia udziału w Międzynarodo-
wym Festiwalu Sztuk Plastycznych i Wokalnych 
„Dzieci chcą żyć w pokoju. Nigdy więcej wojny”. 
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie 
spniewodnica.pl w zakładce „Konkursy”. 

Międzynarodowy Festiwal będzie protestem 
dzieci i uczniów przeciwko wojnie, szczególnie tej 
na Ukrainie, przeciwko przemocy i okrucieństwu. 
Afirmuje zaś życie, radość, miłość w świecie, gdzie 
najważniejszą ideą jest poszanowanie dążeń czło-
wieka niezależnie od tego, gdzie mieszka i jakie 
wyznaje poglądy.

Marek Danilewicz, dyrektor szkoły
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Obrachunkowej, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu, po czym 
zatwierdziła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy w ubiegłym roku (Uchwała nr XXXIV/272/2022). Na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, jednogłośnie (14 głosów za) zdecydowała o udzieleniu wójtowi 
absolutorium (Uchwała nr XXXIV/273/2022). Grzegorz Jakuć podziękował 
radnym za docenienie dotychczasowej pracy na rzecz rozwoju gminy.

Wzorem lat ubiegłych, radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finanso-
wej Powiatowi Białostockiemu (Uchwała nr XXXIV/274/2022), która zostanie 
przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych.

Radni zaakceptowali zmiany w budżecie gminy w 2022 r. (XXXIV/275/2022). 
Podjęta została również uchwała (XXIV/276/2022) w sprawie zmian Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2022-2033.

Kolejne punkty obrad dotyczyły Oświaty. Radni podjęli uchwałę 
(XXXIV/277/2022) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania i roz-
miaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji 
tych zajęć. Uchwałą nr XXXIV/278/2022, zmieniony został regulamin wyna-
gradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Turośń Kościelna. W związku z refundacją kosztów dowozu dzieci do placówek 
oświatowych, ustalona została również średnia cena jednostki paliwa w gminie 
Turośń Kościelna, w roku szkolnym 2022/23 (Uchwała nr XXXIV/279/2022).

XXXV Nadzwyczajna Sesja RG
Jednakowo, jak w przypadku kwietniowej sesji, tematem wiodącym sesji 

były zmiany w budżecie gminy (Uchwała nr XXXV/280/2022). Zwołanie 
nadzwyczajnej sesji rady gminy podyktowane było rozstrzygniętym postę-
powaniem przetargowym i koniecznością przesunięcia środków finansowych 
na budowę kanalizacji sanitarnej. Radni podjęli także decyzję o zmianie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej (Uchwała nr XXXV/281/2022).

Paweł Kondracki
zdjęcie: Agnieszka Popławska

Gminne Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja

Witaj majowa 
jutrzenko...

– Współcześnie wartości, które niosła za sobą Konstytucja 3 Maja są dla nas 
wzorem do naśladowania. Do praktykowania przede wszystkim w społeczności 
lokalnej – mówił Grzegorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna, podczas obchodów 
231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Gminne Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja rozpoczęły się uroczystą 
mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą koncelebrowali ks. Andrzej Rogoziński – 
proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej i ks. misjonarz Sławomir 
Kondzior.

Po nabożeństwie, poczty sztandarowe gminnych jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej i publicznych placówek oświatowych z terenu gminy, pod kierunkiem dh 
Pawła Kondrackiego – komendanta gminnego OSP, przemaszerowały pod Obelisk 
św. Jana Pawła II, gdzie odbyła się część oficjalna wydarzenia. Trzeciomajowe święto 
zgromadziło licznie mieszkańców gminy i przedstawicieli samorządu. W uroczystości 
udział wzięli Jarosław Czech – przewodniczący rady wraz z radnymi gminy, sołtysi, 
dyrektorzy placówek oświatowych i druhowie z gminnych jednostek OSP.

– Podtrzymując wieloletnią lokalną tradycję, dziś nie tylko skupiamy uwagę 
na ważnych w dziejach naszego narodu wydarzeniach, ale także oddajemy cześć 
Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski i szczególnie pamiętamy o świętym 
Florianie, który patronuje członkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mówiła 
Magdalena Żukiewicz – dyrektor GOK-u w Turośni Kościelnej. Następnie głos zabrał 
Grzegorz Jakuć.

– Wolność wyznania, tolerancja, równość wobec prawa, podział władzy, rządy 
oparte na woli narodu – to te wartości dawały nadzieję na budowę silnego wolnego 
państwa. To one budziły w sercach Polaków marzenia o niezależności i suwerenności. 
Pokój, tolerancja, wolność wyznania powinny iść w parze z naszą codziennością. Po-
stawa patriotyczna, kultywo-
wanie tradycji, przekazywanie 
wartości z pokolenia na poko-
lenie pozwoli zbudować silne, 
demokratyczne, niezależne 
państwo – podkreślił wójt.

Tradycją lat ubiegłych, 
przybyłe delegacje złożyły 
pod Obeliskiem biało-czer-
wone wiązanki kwiatów. Wartę 
honorową przy pomniku peł-
nili harcerze z 37. Turosieńskiej 
Drużyny Harcerskiej „Feniks”. 
Na zakończenie wydarzenia, 
w związku z przypadającym 
na 4 maja, wspomnieniem św. 
Floriana, nastąpiło poświęce-
nie wozów strażackich.

Agnieszka Popławska 
zdjęcie: Alina Kowalczuk

Wizyta Dariusza Piontkowskiego – wiceministra edukacji i nauki 
w Gminie Turośń Kościelna

Bliżej mieszkańców
O  f u n k c j o n o -

waniu publicznych 
placówek oświato-
wych, działaniach 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Gminne-
go Ośrodka Kultury 
w Turośni Kościelnej 
rozmawiali Grzegorz 
Jakuć – wójt gminy 
Turośń Kościelna 
i Dariusz Piontkow-
ski – wiceminister 
edukacji  i  nauki, 
który 20 czerwca br. 
złożył wizytę w Gmi-
nie Turośń Kościelna.

W Zespole Szkół w Turośni Kościelnej odbył się uroczysty apel 
okolicznościowy z udziałem dyrektorów publicznych placówek oświa-
towych: Ewy Chrabołowskiej, Barbary Oniśko i Moniki Kondrackiej oraz 
nauczycieli i licznie zgromadzonych uczniów. – Jest nam niezmiernie 
miło, że możemy dzisiaj gościć w naszej szkole pana ministra – mówiła 
Ewa Chrabołowska, dyrektor ZS.

Słowa wdzięczności za przyjęcie zaproszenia skierował do ministra 
również wójt Grzegorz Jakuć.

– Cieszymy się z faktu, że pan minister zechciał przyjąć zaproszenie 
i przyjrzeć się funkcjonowaniu wiejskiej szkoły, która zapewniam nie 
odbiega standardem od miejskich placówek oświatowych – zaznaczył.

Po podziękowaniach, chętni mieli niecodzienną okazję do zadawa-
nia pytań gościowi. Dariusz Piontkowski odpowiedział na nie celująco 
i, w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego, życzył 
wszystkim udanych wakacji.

– Proszę Was, abyście w czasie letniego wypoczynku, pamiętali 
przede wszystkim o bezpieczeństwie – zaapelował minister.

Kwestię bezpieczeństwa poruszono również na spotkaniu w OSP 
Turośń Kościelna. Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego jednostka dba o bezpieczeństwo mieszkańców, zapewniając 
ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska. Konrad Kowalczuk – 
prezes miejscowego oddziału OSP opowiedział o codziennej pracy 
druhów, którzy oprócz ww. działań ratowniczych, chętnie włączają 
się w akcje aktywizujące społeczność lokalną, współpracując przy 
tym z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Podczas wizyty ministra w siedzibie GOK-u, o pracy w sektorze 
kultury i ofercie skierowanej do wielopokoleniowej grupy mieszkań-
ców, opowiedziała dyrektor Magdalena Żukiewicz.

Paweł Kondracki 
zdjęcie: Agnieszka Popławska

Delegacja Przedstawicieli Gminy Turośń Kościelna: Grze-
gorz Jakuć – wójt gminy, Jarosław Czech – przewodniczący 
Rady Gminy i Magdalena Żukiewicz – dyrektor GOK-u.

Społeczność szkolna powitała gościa powitano 
kwiatami i gromkimi brawami. Na zdjęciu Dariusz 
Piontkowski i Ewa Chrabołowska – dyrektor ZS.
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INWESTYCJE

Inwestycje w gospodarkę ściekową w Niewodnicy Kościelnej

Kanalizacja coraz bliżej
Pozyskane na przestrzeni dwóch ostatnich 
lat dofinansowanie z budżetu państwa 
pozwoli na poprawę stanu gospodarki ście-
kowej w Niewodnicy Kościelnej. Realizację 
budowy sytemu kanalizacyjnego w tej 
miejscowości można by podzielić na kilka 
etapów.

Pierwszym, i – być może – najważniejszym ele-
mentem, jest budowa oczyszczalni ścieków. W wy-
niku rozstrzygniętego przetargu w poniedziałek, 
4 lipca 2022 r., Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń 
Kościelna podpisał umowę z wykonawcą ww. inwe-
stycji. Pochodząca z województwa kujawsko-pomor-
skiego firma TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. zde-
cydowała się wykonać to zadanie za blisko 7 mln zł, 

z czego 5,1 mln zł pochodzi z pierwszego rozdania 
Programu Inwestycji Strategicznych.

Gmina jest już na etapie rozstrzygania po-
stępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
rejonie ul. Topole, Bukowina, Lawendowa, Klonowa. 
Najkorzystniejszą ofertę, której wartość opiewa 
na kwotę 1.933.999,11 zł, złożyła firma Wodrex 
z Białegostoku. W 2020 r. pozyskano na ten cel 
dofinansowanie w kwocie 794.094 zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tegoż Funduszu 
otrzymano również milion złotych na budowę 
kanalizacji w rejonie ul. Topole i Dąbrowskiego. 
Niebawem zostanie ogłoszone postępowanie 
przetargowe na ww. etap.

Najwyższe wsparcie, bo aż 6.630.392 zł 
gmina otrzyma z II edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład, na budowę kana-
lizacji sanitarnej na obszarze obejmującym 
część miejscowości: Niewodnica Kościelna 
„Północny-Wschód”, w rejonie ul. Trakt Napo-
leoński i Dąbrowskiego. Obecnie trwa etap 
wyboru wykonawcy Programu Funkcjonalno-
-Użytkowego, służącego do przyszłych prac 
projektowych.

W ramach kompleksowego rozwiązania pro-
blemów gospodarki wodno-ściekowej w dwóch 
Niewodnicach pozostanie jeszcze do skanalizowa-
nia obszar „za torami PKP” w Niewodnicy Kościelnej 
i obszar Niewodnicy Koryckiej.

Mieszkańcy Dołek mogą już korzystać z nowo wyremontowanej drogi

Oddana do użytku
Biegnąca przez wieś Dołki, wcześniej brukowo-

żwirowa, dziś z nawierzchnią bitumiczną. Mowa 
o nowej, wyremontowanej drodze powiatowej 
nr 1555B, której uroczyste otwarcie odbyło się 
14 czerwca br.

Dobry stan techniczny półkilometrowego od-
cinka cieszy zarówno młodszych, jak i starszych 
mieszkańców. To krok milowy w poprawie stan-
dardu ich życia.

– Wsie położone najdalej od dużych aglomera-
cji napotykają najwięcej trudności – mówił Grze-
gorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościelna. – Nasz 
Gmina stara się sukcesywnie wspierać miesz-
kańców mniejszych miejscowości. Przebudowy 
dróg zaczęliśmy od sąsiednich Chodór, później 
wyremontowaliśmy odcinek łączący obie wsie, 
a dziś możemy cieszyć się z nowej drogi w Dołkach.

Dzięki poszerzeniu drogi i nowej asfaltowej 
nawierzchni znaczenie poprawi się komfort jaz-
dy. Bezpieczniej czują się także piesi. To właśnie 
z myślą o nich, wybudowano chodnik z kostki 
betonowej. Ponadto, w ramach przebudowy 
poszerzono jezdnię do 5,5 m, wykonano zjazdy 
na posesja i odwodnienie drogi. Wykonawcą prac 
była firma Strabag.

– To wyraźna po-
p r a w a  s t a n d a r d u 
ż ycia – podkreśl i ł 
Bohdan Paszkowski, 
wojewoda podlaski, 
obecny na otwarciu 
drogi. – Mam nadzieję, 
że pozytywnie wpłynie 
także na waszą pracę 
i bezpieczeństwo. W ramach licznych programów 
rządowych staramy się, aby także mniejsze miej-
scowości, do których przez lata nie trafiały środki 
na takie inwestycje, mogły nadrobić zaniedbania.

Jak ważny jest rozwój wsi, podkreślił w swo-
im przemówieniu także Jan Perkowski, starosta 
białostocki:

– Zadbać musimy o wszystkie miejscowości, 
większe i mniejsze. Wsie także muszą się zmie-
niać, a my musimy zachęcać młodych ludzi, aby 
tu pozostawali. Niezbędne do tego jest stworzenie 
odpowiedniej infrastruktury, aby między innymi 
szybciej dojeżdżali do miast do swojej pracy – 
zaznaczył.

Inwestycja opiewała na blisko milion złotych 
i została zrealizowana dzięki wsparciu w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinan-
sowanie z RFRD pokryło połowę kosztów, zaś 
pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu 
Białostockiego i Gminy Turośń Kościelna.

– Dotacja z RFRD i wsparcie Powiatu Białostoc-
kiego, za które wojewodzie i staroście dziękuję, 
ułatwi mieszkańcom wsi Dołki codzienne funk-
cjonowanie. Aby stworzyć społeczności jeszcze 
lepsze warunki życia, przy okazji tej inwestycji, 
przebudowaliśmy też dwie nitki drogi gminnej 
w tej miejscowości – dodał wójt.

W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. wice-
starosta białostocki Roman Czepe, radni Powiatu 
Białostockiego, radni i sołtysi z Gminy Turośń Ko-
ścielna i mieszkańcy. wsi.

Zdjęcie: Patrycja Gościewska

Oficjalne otwarcie drogi w Dołkach.

Zakończył się remont Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej

Zabytek w nowej odsłonie
Z końcem czerwca br. dobiegły końca prace 

remontowe zabytkowego budynku Dworku My-
śliwskiego w Turośni Kościelnej. W ramach projektu 
wykonano remont elewacji, konserwację więźby 
dachowej i dachu, remont pomieszczeń piwnicz-
nych, odnowiono wnętrza budynku i zakupiono 
wyposażenie.

Wykonawcą zadania była firma Walmar Wal-
demar Gajko z Białegostoku. Koszt inwestycji 
to ponad milion złotych, z czego 520 tys. zł 
pochodzi z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020.

Zdjęcie: Agnieszka Popławska Dworek po renowacji zyskał nowy estetyczny wygląd.
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INWESTYCJE INWESTYCJE

TEKSTY: KAMIL TOMASZ DOBRZYŃSKI

Dobiegła końca jedna z największych inwestycji drogowych na terenie gminy

Bezpieczna i wygodna
20 czerwca br. odbyło się uroczyste otwar-
cie ul. Chmielnej w Niewodnicy Kościelnej, 
która ma nową nawierzchnię z polbruku.

Dwukilometrowy odcinek został wyremonto-
wany dzięki, pozyskanemu przez Gminę Turośń 
Kościelna, dofinansowaniu z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Koszt przebudowy to niemal 
3,5 mln zł.

– Cieszę się, że samorządy – dzięki środkom 
z budżetu państwa – mogą realizować tak wiele 
inwestycji, które są odczuwalne także w terenie – 
mówił, obecny na oddaniu ulicy do użytku, Dariusz 
Piontkowski, minister. – Są to inwestycje realizowa-
ne nie tylko w największych ośrodkach miejskich, 
ale także na naszych terenach ściany wschodniej.

Także niewodniczanie nie kryli zadowolenia 
z nowo wyremontowanej drogi, której pokona-
nie – szczególnie w czasie roztopów – sprawiało 
dużą trudność. Dzięki półtoramilionowemu 
dofinansowaniu z RFRD i środkom z budżetu 
gminy przebudowano kolidującą infrastrukturę 
techniczną, wykonano oświetlone przejście 

dla pieszych w rejonie skrzyżowania z drogą 
powiatową.

– Przy tej drodze jest 69 nieruchomości. 
Na co dzień z tej drogi korzysta całkiem pokaź-
na grupa mieszkańców – mówił wójt Grzegorz 
Jakuć.

Zrealizowana inwestycja znaczenie ułatwi życie 
mieszkańców, poprawi bezpieczeństwo i komfort 
jazdy. W Niewodnicy Kościelnej jest 55 nazwanych 
ulic. Jarosław Czech, przewodniczący rady gminy 
liczy na pozyskanie rządowego wsparcia na re-
monty kolejnych dróg w miejscowości.

– Miejmy nadzieję, że programy rządowe wspie-
rające tego rodzaju inwestycje zostaną utrzymane, 
może nawet rozszerzone – tłumaczył.

W imieniu społeczności lokalnej, słowa uznania 
do wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie 
skierował radny Jarosław Bartnowski. Podziękowania 
na ręce włodarza gminy i wykonawcy złożyli mieszkań-
cy pobliskiego domostwa. Modlitwie przewodniczył 
i drogę poświęcił ks. Tomasz Powichrowski, proboszcz 
miejscowej parafii. W wydarzeniu udział wzięli także 
radni gminy, pracownicy urzędu i mieszkańcy wsi.

Zdjęcie: Agnieszka Popławska

Uroczyste otwarcie ul. Chmielnej w Niewodnicy Kościelnej.

Na budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne

Prąd ze słońca
To piąte dofinansowanie z Programu Odnowy 

Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś. 
Dotacja w wysokości 25 tys. zł umożliwi zamonto-
wanie paneli fotowoltaicznych na budynku świe-
tlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej.

Wartość projektu to 74.700,01 zł, z czego ponad 
66% kosztów pokryje budżet gminy, w tym 5 tys. zł 
to środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego. 
Inwestycja wpisuje się w koncepcję Smart Village, 
w której nowe technologie współgrają z dbałością 
o środowisko naturalne, wykorzystując jego po-
tencjał i poprawiają komfort życia codziennego. 
Warto nadmienić, że w ubiegłych latach, dzięki 
finansowemu wsparciu z POWWP-u, na terenie 
gminy Turośń Kościelna, zostały zrealizowane m.in. 
zadania: „Działamy lokalnie, działamy regionalnie 
– zakup wyposażenia świetlicy w Turośni Dolnej” 
i „Wspólna przestrzeń, lokalne wyzwania, aktywni 
obywatele”, w ramach którego doposażono plac 
przy świetlicy w Turośni Kościelnej.

zdjęcie: UMWP/wrotapodlasia.pl

Umowę na realizację zadania, 15 czerwca br. w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, podpisali 
Sebastian Łukaszewicz, wicemarszałek województwa 
podlaskiego i Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościel-
na. Na zdjęciu z Elżbietą Ożarowską – sekretarz Gminy.

Program Inwestycji Strategicznych – II edycja – 
Blisko 1,5 mld zł dla naszego województwa

Rozwój sieci 
kanalizacyjnej

Ponad 9 mln zł pozyskała Gmina Turośń Kościel-
na na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

30 maja br. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady 
Ministrów ogłosił wyniki II edycji Programu In-
westycji Strategicznych, w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład.

Dofinansowanie w kwocie 6.630.392 zł umoż-
liwi budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze 
obejmującym część miejscowości Niewodnica 
Kościelna „Północy Wschód”, w rejonie ul. Trakt 
Napoleoński i Dąbrowskiego. Dotacja 2.774.608 
zł pokryje koszty budowy sytemu kanalizacji sa-
nitarnej we wsiach Borowskie Michały, Borowskie 
Skórki, Bojary i Stoczki.

Gmina Turośń Kościelna złożyła także wnioski 
do Polskiego Ładu, w ramach edycji dla gmin 
popegeerowskich, na zagospodarowanie działki 
w Baciutach Stacji i przebudowę drogi – ul. Wygoda 
w Baciutach. Czekamy na ogłoszenie wyników.

źródło: gov.pl



6

Sukcesy mieszkańców – czas na wywiad

Młodość na ostrzu szabli
Z Julią Borowik, srebrną medalistką tego-
rocznej Olimpiady Młodzieży Drużynowej, 
wicemistrzynią Polski Juniorów Młodszych, 
zdobywczynią brązowego medalu III Pu-
charu Polski Juniorów Młodszych i zwycięż-
czynią Turnieju Małego Rycerza w Olszty-
nie rozmawia Rafał Kuczmarski.

Rafał Kuczmarski: Dlaczego akurat szermier-
ka?

Julia Borowik: Zanim zaczęłam trenować szer-
mierkę, uczęszczałam na różne zajęcia pozalekcyj-
ne, np. tenis, muzykę czy plastykę, jednak żadne 
z nich mnie nie wciągnęły. Kiedy tata zapisał mnie 
na lekcje szermierki, zrozumiałam, że to jest wła-
śnie to. Duże wrażenie zrobiła na mnie dynamika 
i opanowanie szermierzy i to właśnie dlatego tak 
bardzo spodobał mi się ten sport.

R.K.: Ile lat uprawiasz ten sport i w jakim 
wieku rozpoczęłaś swoją pasję?

J.B.: Zaczęłam trenować szermierkę w wieku 8 
lat, a teraz mam 16, co oznacza, że trenuje już ten 
sport połowę mojego życia.

R.K.: Czy uprawiasz jeszcze jakieś inne spor-
ty?

J.B.: Tak, trenuję jeździectwo i bieganie, ale 
największy nacisk kładę na szermierkę.

R.K.: Jak wygląda sportowe życie?
J.B.: Jeśli zamierza się być najlepszym w swo-

im sporcie, poświęca się temu prawie cały swój 
wolny czas. Ważne jest, żeby trenować regularnie 
i na 100% oraz cały czas dbać o swój rozwój. Rów-
nie istotna jest dieta i prawidłowa regeneracja. 
Trzeba również pamiętać o częstych wyjazdach 
całodniowych na zawody po całej Polsce.

R.K.: Czyli na pewno ciężko jest pogodzić 
sport z nauką?

J.B.: Tak, jest ciężko. Kiedy wracam z treningu, 
który miałam zaraz po zakończeniu lekcji, jestem 
zmęczona i trudno mi się czegokolwiek nauczyć. 
Poza tym często w weekendy wyjeżdżam na zawo-
dy, więc nie zawsze odpocznę po tygodniu nauki.

R.K.: Jak podchodzą do twojej pasji rodzina 
i znajomi?

J.B.: Rodzice bardzo mnie wspierają, wożą mnie 
na treningi i kibicują na zawodach oraz oglądają 
wszystkie moje walki. Cieszą się z moich osiągnięć 
i bardzo pomagają mi się rozwijać. Znajomi zawsze 
wspierają mnie po zawodach, niezależnie od tego 
czy były one udane czy też nie. I pomimo że nie 
znają dokładnych zasad szermierki, rozumieją, 
że jest dla mnie ważna, trzymają za mnie kciuki 
i cieszą się, że jestem w niej coraz lepsza.

R.K.: Najtrudniejsza walka w życiu?
J.B.: Moją najtrudniejszą walką w moim życiu 

był finał Turnieju Małego Rycerza, który ostatecz-
nie wygrałam. Bardzo się stresowałam podczas 
tej walki, ponieważ nie chciałam zawieść tych 
wszystkich osób, które mi kibicowały. Było bardzo 
głośno przez oklaski i wiwaty, przez co nie mogłam 
się skupić i pierwszą połowę przegrywałam, ale 
dzięki radom mojego trenera udało mi się poprawić 
błędy, co przyczyniło się do wygranej walki o mój 
pierwszy złoty medal.

R.K.: Talent czy pracowitość? Co jest ważniej-
sze w szermierce?

J.B.: Zdecydowanie pracowitość, ponieważ tyl-
ko ciężką pracą możemy cokolwiek osiągnąć. Nawet 
jeśli ktoś ma talent do danego sportu, to oznacza 
to jedynie, że takiej osobie łatwiej jest zacząć i szyb-

ciej odnajduje się 
w tym sporcie. Ale 
nawet ktoś bez 
żadnego talentu 
jest w stanie prze-
ścignąć tę osobę, 
jeśli tylko będzie 
w ystarczająco 
ciężko pracować.

R.K.: Czy szermierka jest niebezpiecznym 
sportem?

J.B.: Nie, w szermierce nie często zdarzają się 
poważne kontuzje, najłatwiej jest zbić lub złamać 
palec od uderzenia szablą.

R.K.: Szermierka to sport halowy, czy możesz 
trenować coś poza halą w swojej miejscowo-
ści?

J.B.: W Niewodnicy Kościelnej są bardzo dobre 
warunki do biegania, co pozwala mi pracować nad 
treningami interwałowymi, pomocnymi w szer-
mierce.

R.K.: Jakie rady dla chcących zacząć przygo-
dę z tym sportem? Czy sport jest dla każde-
go?

J.B.: Każdy może trenować szermierkę, bo nie 
jest trudna. Podstawy łatwo jest opanować, ale 
przede wszystkim najważniejsza jest psychika, 
nieustępliwość i silna wola. Trzeba być świadomym, 
że szermierka jest sportem taktycznym — wymaga 
szybkiego podejmowania decyzji i strategicz-
nego myślenia. W moim sporcie bardzo ważna 
jest poprawna koordynacja ruchowa, ale przede 
wszystkim szybkość i refleks.

R.K.: Dziękuję za rozmowę.

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej

Młode talenty nagrodzone
Każdy uczeń jest uzdolniony w innej dziedzi-

nie, a nauczyciel przychodzi z pomocą, by po-
móc mu odkrywać i szlifować talenty. Rok szkolny 
2021/2022 w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej 

obfitował w wiele osiągnięć uczniów na stopniu 
ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym.

Na stopniu ogólnopolskim prym wiódł Kamil 
Lenczewski – uczeń kl. VIII b, zdobywając tytuł 

finalisty klas ósmych, III edycji tróje-
tapowego ogólnopolskiego konkur-
su matematyczno- informatycznego 
InstaLogik. Uzyskał tym samym drugi 
wynik w województwie w całym kon-
kursie. Możemy się także poszczycić 
laureatami ogólnopolskiej olimpiady 
Olimpusek z języka polskiego i mate-
matyki w klasach I-III. Laureaci z ma-
tematyki: Kacper Zackiewicz – kl. I, 
Rozalia Adamska – kl. II a, Tymoteusz 
Kiercul – kl. II b, Filip Czaczkowski – kl. 
III. Laureaci z języka polskiego: Maja 
Targońska z kl. I, Filip Czaczkowski – kl. 
III. Mamy także osiągnięcia artystyczne 
na stopniu ogólnopolskim, w kon-

kursie plastyczno-przyrodniczym „Mapa Polski”. III 
miejsce zajęła Zofia Bibułowicz, uczennica kl. II b.

Na stopniu wojewódzkim możemy pochwalić 
się licznymi osiągnięciami sportowymi i artystycz-
nymi, to m.in. zajęcie IV miejsca w Finale Wojewódz-
twa Podlaskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt w gru-
pie starszej i młodszej. Do osiągnięć artystycznych 
należy zaliczyć III miejsce Marii Dzikowskiej z kl. III 
w Wojewódzkim Konkursie na fraszkę lub wiersz 
„Biblioteka to jest dobre miejsce dla człowieka”.

Na stopniu powiatowym, na uwagę zasługują 
osiągnięcia plastyczne i działania wolontariatu. 
Tytuł laureata Ośmiu Wspaniałych otrzymała 
Kinga Urwanowicz z kl. VIII b, a laureata Małej 
Ósemeczki – uczennica kl. VI, Klaudia Jabłońska. 
Osiągnięcia plastyczne to I miejsce Wiktorii Szew-
czuk z kl. VIII b i II – Kacpra Świstuna w konkursie 
fotograficznym „Podlasie jest piękne”.

opracowała Kaja Idźkowska 
Zdjęcie: Maciej Zajkowski

Piłkarki ręczne (rocznik 2007-2008) z ZS w Turośni Kościelnej zajęły IV 
miejsce w województwie.



7

Gminne Obchody Dnia Dziecka z Turośnianką

Świętowały całe rodziny
5 czerwca br. stadion w Turośni Kościelnej tętnił 

życiem. Wszystko za sprawą Gminnych Obchodów 
Dnia Dziecka, zorganizowanych przez GOK w Tu-
rośni Kościelnej, Gminę Turośń Kościelna i Klub 
Sportowy „Turośnianka”.

Na odnowionej murawie, rozegrał się Mini 
Turniej Piłki Nożnej. Po zmaganiach drużyn dzie-
cięcych przyszedł czas na część artystyczną. Mag-
dalena Żukiewicz – dyrektor GOK-u przywitała 
zgromadzonych, w tym: przedstawicieli władz 
samorządowych, radnych, sołtysów i mieszkań-
ców gminy.

Później scena należała do najmłodszych. Po-
dziwialiśmy występy dzieci, m.in. widowisko 
taneczne uczniów ZS w Turośni Kościelnej, przed-
stawienie „Rzepka na wesoło” SP w Turośni Dolnej 
i prezentację sztuk walki dzieci ze SP w Tołczach. 
Kostiumy, interpretacje i zróżnicowanie grupy 
wiekowej artystów zrobiło na publiczności duże 
wrażenie!

Wydarzenie było doskonałą okazją do przybli-
żenia dotychczasowej działalności KS „Turośnian-
ka”. Grzegorz Jakuć – wójt gminy pogratulował 
klubowi dynamicznego rozwoju i wielu osiągnięć. 
Nie zabrakło podziękowań, które na ręce Marka 

Malinowskiego – członka Zarządu Województwa 
Podlaskiego i wójta Grzegorza Jakucia, złożył Rafał 
Średziński – prezes klubu.

– Jestem wdzięczny, że od początku istnienia 
klubu możemy liczyć na wsparcie Zarządu Woje-
wództwa i pomoc ze strony Władz Gminy – mówił. 
I tym razem, 70 tys. zł z budżetu województwa 
trafiło do Turośnianki.

– To już kolejna nasza dotacja dla turosień-
skiego klubu. Jestem przekonany, że będzie ona 
w bardzo dobry sposób wykorzystana, wystarczy 
się rozejrzeć i widać, jak ten teren pięknieje – pod-
kreślił Marek Malinowski.

Dofinansowanie pokryje głównie koszty szkoleń 
dla dzieci i młodzieży. Prezes klubu wyraził wdzięcz-
ność również Władzom Powiatu Białostockiego, 
w imieniu których podziękowanie odebrał radny 
Paweł Kondracki. Wyróżnieni zostali też sponsorzy, 
którzy aktywnie wspierają klubowe działania.

Zainteresowani mogli obejrzeć m.in. pokaz 
sprzętu służb mundurowych Komendy Miejskiej 
Policji w Białymstoku i Komisariatu Policji w Łapach, 
stoisko promocyjno-informacyjne Departamentu 
Zdrowia UMWP, pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej 
OSP Turośń Kościelna czy skorzystać z kącików 

animacyjnych. O to, aby na pilniku nie zabrało 
słodkości i radości zadbali członkowie Klubu Se-
niora i gospodynie z KGW z terenu gminy.

Odbył się też mecz ligowy, w którym KS Turo-
śnianka odniosła zwycięstwo, pokonując drużynę 
z Łomży 4:1. Jak zawsze podczas rozgrywek – piłka-
rze mogli liczyć na doping niezawodnych kibiców.

Wydarzenie uświetnił występ Maestro Chi-
vesa. Zwieńczeniem festynu był koncert zespołu 
„Boogie Night”.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Popławska

Dokonania uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Sukces goni sukces
Minione miesiące to pasmo sukcesów na-
szych uczniów. Połączenie talentu i ciężkiej 
pracy dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli 
zaowocowało zwycięstwami i wysokimi 
miejscami w konkursach ogólnopolskich, 
wojewódzkich, powiatowych i regional-
nych.

Wśród nagrodzonych w konkursach pozasz-
kolnych w roku szkolnym 2021/2022 znalazły się: 
Maja Lejman, która zdobyła I miejsce i Hanna 
Konopko – III w VII Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Podróże małe i duże. Podwodny 
świat mórz i oceanów”, zorganizowanym przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie. 
Marek Szerenos zajął I miejsce, a Hanna Konopko, 
Szymon Maciorowski, Patryk Szerenos i Jakub 
Lebiedziński otrzymali wyróżnienia w powiato-
wym konkursie plastycznym „Czy wy wiecie… 
Krasnoludki są na świecie”, zorganizowanym 
przez Książnicę Podlaską w Białymstoku. Seba-
stian Bielawski zdobył tytuł laureata, a Kornelia 
Piekarska i Maja Lejman otrzymały wyróżnienia 
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. „List 
do Św. Mikołaja”, zorganizowanym przez Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Chełmie. Szkolne Koło Teatralne 
zajęło III miejsce w VI Regionalnym Festiwalu 
Teatrów Szkolnych pt. „Mała Scena” zorganizo-
wanym przez SP nr 43 w Białymstoku. Urszula 

Malinowska znalazła 
się w finałowej „Ósem-
ce Wspaniałych”, w po-
wiatowych eliminacjach 
XVII Edycji Samorządo-
wego Konkursu Nasto-
latków „Ośmiu Wspania-
łych” pod patronatem 
Starosty Białostockiego. 
Maja Lejman otrzyma-
ła wyróżnienie w kon-
kursie pt. „Pocztówka 
z wakacji – natura w po-
wiecie białostockim” 
zorganizowanym przez 
Starostwo Powiatowe 
w Białymstoku. Marek 
Szerenos zdobył wy-
różnienie w etapie wojewódzkim III Ogólno-
polskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę 
o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym, 
a Hanna Konopko otrzymała wyróżnienie w eta-
pie wojewódzkim XII Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi 
mamy, bo ryzyko upadków znamy”, zorgani-
zowanym przez KRUS w Białymstoku. Klaudia 
Tomaszewska zdobyła wyróżnienie w XIII edycji 
konkursu „Moja pasja początkiem drogi do ka-
riery” ph. „Rozwijam skrzydła – kształtuję swoje 

umiejętności i kompetencje”, zorganizowanym 
przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bia-
łymstoku. Nasza szkoła została nagrodzona jako 
najaktywniejsza placówka i zdobyła wyróżnienie 
w IV edycji Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej 
Stowarzyszenia Pro Salute „Kwitnące serca”.

Jesteśmy dumni z dokonań uczniów, gratuje-
my im licznych sukcesów i życzymy powodzenia 
w kolejnych konkursach.

Aneta Toczko-Naumowicz 
zdjęcie: Anna Nieścierewska

OŚWIATA

Podsumowanie konkursu powiatowego w Książnicy Podlaskiej. Pamiątkowe zdjęcie 
uczniów z Łosiem Czytusiem.

Występy artystyczne dzieci zgromadziły pod sceną licz-
ną publiczność. 
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Piknik Parafialno-Gminny w Niewodnicy Kościelnej

Święty Antoni Dzieciom
Tradycyjne kolorowe stragany, atrakcje 
kulturalno-sportowe, w tym występy ze-
społów śpiewaczych i pokazy służb mun-
durowych. 12 czerwca br. na placu sporto-
wo-rekreacyjnym w Niewodnicy Kościelnej 
odbył się piknik parafialno-gminny.

Wydarzenie otworzyli organizatorzy: Grze-
gorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna i Mag-
dalena Żukiewicz – dyrektor GOK-u. Moc atrakcji 
zapewnili także współorganizatorzy pikniku: ks. 
proboszcz Tomasz Powichrowski, radni i soł-
tysi z Niewodnicy Kościelnej: Jarosław Czech, 
Jarosław Bartnowski i Dariusz Grzybko oraz 
z Niewodnicy Koryckiej: Sławomir Dariusz Szajda 
i Marcin Otto.

Najpierw odbył się występ taneczny seniorek 
z Klubu Seniora w Turośni Kościelnej, pod kierun-
kiem instruktorek: Marii Busłowskiej i Agnieszki 
Łupińskiej. Później na scenie zagościły zespoły 
„Klepaczanki” i „Koplanianki” z pieśniami o św. An-
tonim. Tradycyjne stroje i koncert muzyki ludowej 
były ciekawą lekcją folkloru. Wielopokoleniowa 
publiczność chętnie wzięła udział w konkurencjach 
sportowych, przygotowanych i koordynowanych 
przez przewodniczącego RG Turośń Kościelna 
J. Czecha i radnego J. Bartnowskiego. Zwycięz-
cy w rzucie piłką lekarską, strzelaniu na bramkę 

i przeciąganiu liny zostali 
nagrodzeni upominka-
mi ufundowanymi przez 
Departament Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go UMWP. Sportowych 
emocji dostarczył mecz 
towarzyski: Niewodnica 
vs Baciuty-Kolonia, któ-
ry zakończył się zwycię-
stwem gospodarzy.

Nie zabrało atrakcji 
dla najmłodszych. Dzieci 
wybawiły się na dmu-
chańcach, z chęcią ma-
lowały twarze i aktywnie 
brały udział w anima-
cjach. Na pikniku zago-
ściły służby mundurowe 
z Komendy Wojewódz-
kiej Policji i Komendy Miejskiej Policji w Białym-
stoku oraz Komisariatu Policji w Łapach. Chętni 
korzystali z symulatora zderzenia czołowego, 
obejrzeli pokaz psów tropiących i poznali spe-
cyfikę policyjnej służby. Zainteresowani oglądali 
wozy ratowniczo-gaśnicze, osprzęt i odzież stra-
żacką OSP Niewodnica Korycka i OSP Klepacze. 

Smakołyki na festyn przygotowały Koła Gospodyń 
Wiejskich: „Trzy Drogi” z Trypuć i „Wesołe Sąsiad-
ki” z Baciut oraz grupy z Kruszewa i Choroszczy. 
Zwieńczeniem wydarzenia było ognisko inte-
gracyjne.

Agnieszka Popławska 
zdjęcie: Alina Kowalczuk

Najmłodsi zmierzyli się m.in. w przeciąganiu liny.

Upamiętnienie por. Leonarda Prystroma, patrona SP w Tołczach

Głosy pamięci
Okazją do dania świadec-

twa pamięci i patriotyzmu 
są dla uczniów szkolne uroczy-
stości. Taką była 82. rocznica 
Zbrodni Katyńskiej i śmierci 
por. Leonarda Prystroma, jeńca 
Starobielska, zamordowanego 
23 kwietnia 1940 r. w Char-
kowie.

Święto uświetnili swoją 
obecnością wspaniali goście: 
córki Lidii Krawczuk, siostry 
patrona wraz z mężami, Ma-
rzena Ciruk – konsultant ds. kadry kierowniczej Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Białymstoku, Paweł Kondracki – sekretarz gminy i Justyna Puszko – przed-
stawicielka Rady Rodziców.

Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowieści o przeżyciach rodziny Pry-
stromów, patrzyły na symbolikę dekoracji, rozważały słowa wierszy i pio-
senek, których montaż wykonali uczniowie klas V i VIII. Dało się zauważyć, 
że całkowicie wczuły się w atmosferę tamtych lat. Starsi uczniowie mogli dać 
świadectwo swoją twórczością. Uczeń kl. VIII – Bartłomiej Zdrodowski napisał 
pracę o L. Prystromie i został wyróżniony w X edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Historyczno-Literackiego ,,By czas nie zaćmił i niepamięć”, organizowanego 
przez Jarosława Zielińskiego – posła na Sejm RP i Beatę Pietruszkę – Podla-
skiego Kuratora Oświaty.

Świadczmy każdą chwilą i działaniem, że ofiara z życia za ojczyznę, straconej 
młodości na zesłaniu, w stepach Kazachstanu i na Syberii nie poszła na marne. 
Niech żywa będzie pamięć w naszych sercach.

Elżbieta Złotkowska 
Zdjęcie: archiwum szkoły

Uroczystość 150-lecia wyświęcenia cerkwi w Topilcu

Jubileusz parafii
4 czerwca br. JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki 

i Gdański odprawił w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu Boską Liturgię 
i Nabożeństwo Dziękczynne z okazji 150. rocznicy wyświęcenia świątyni.

W czasie uroczystości poświęcona została tablica, upamiętniająca ten 
wyjątkowy jubileusz. Podczas Liturgii wznoszone były modlitwy o spokój 
dusz zmarłych proboszczów topileckiej parafii. Nabożeństwa swym śpie-
wem upiększyły trzy chóry: z Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku 
„Armonia”, parafialny i dziecięco-młodzieżowy.

Listami pochwalnymi odznaczono najbardziej zaangażowanych w życie 
parafii. Szczególne otrzymał ks. Jarosław Jóźwik. Złotą odznakę za opiekę 
nad zabytkami, w imieniu Piotra Glińskiego – wiceprezesa Rady Ministrów, 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył mu wójt Grzegorz Jakuć. 
Okolicznościowy list gratulacyjny w imieniu Marszałka Województwa Podla-
skiego Artura Kosickiego 
odczytała Katarzyna Ko-
rycka – kierownik Biura 
Mniejszości Narodowych 
UM w Białymstoku.

W uroczystości udział 
wzięli również Sławomir 
Nazaruk – radny sejmiku 
Województwa Podlaskie-
go, Magdalena Żdanuk 
– prezes Fundacji Oiko-
nomos, Paweł Kondracki 
– sekretarz gminy i Mag-
dalena Żukiewicz – dy-
rektor GOK-u w Turośni 
Kościelnej.

źródło: cerkiew.pl

Zaproszeni goście z organizatorami przy pomniku 
upamiętniającym Leonarda Prystroma.

Arcybiskup Jakub podziękował proboszczowi parafii, 
ks. prot. Jarosławowi Jóźwikowi za pracę duszpasterską 
i opiekę nad zabytkiem.
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22

Wyróżnienia 
i gratulacje
Nadszedł czas podsumowania rocznej 
nauki, działalności szkolnej i aktywności 
pozaszkolnych. 24 czerwca br. rozdano 
świadectwa i nagrody.

Nagrodę Wójta Gminy Turośń Kościelna 
otrzymali: Amelia Motoszko z kl. VII SP im. M. 
Konopnickiej w Turośni Dolnej, Kamil Lenczewski 
z kl. VIII b ZS w Turośni Kościelnej, Bartłomiej 
Zdrodowski z kl. VIII, SP im. L. Prystroma w Toł-
czach, Gabriel Nowik, z kl. VII NSP w Niewodnicy 
Kościelnej. Nagrodę Stowarzyszenia Przyjaciół 
Niewodnicy otrzymała Ada Fiłatiuk z NSP. Na-
grodę Dyrektora NSP w Niewodnicy Kościelnej 
otrzymali: Kaja Bąba, Tomasz Borowik i Szymon 
Sawicki. Nagrody za wspaniałe wyniki w Ogól-
nopolskim Konkursie Języka Angielskiego otrzy-
mały: Agnieszka Olszewska z kl. VII i Agnieszka 
Danilewicz z kl. IV NSP w Niewodnicy Kościelnej. 
Gratulujemy!

Oprac. Agnieszka Popławska 
zdjęcie: archiwum NSP w Niewodnicy Kościelnej

Gabriel Nowik – uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej odebrał Nagrodę Wójta Gminy za wysokie osiągnięcia w mi-
nionym roku szkolnym.

Wizyta Klubu Seniora w Domu Pomocy 
Społecznej w Uhowie

Z serca
Skecz, występ taneczny i wspólne śpiewanie – 

to tylko nieliczne z atrakcji przygotowane z okazji 
Dnia Matki, podopiecznym DPS-u w Uhowie przez 
seniorów z Turośni Kościelnej i Chodór.

Seniorzy aktywnie włączają się w różnego 
rodzaju akcje. Tym razem, podarowali drugim 
to, co najcenniejsze – swój czas. Aby umilić ma-
jowe popołudnie domownikom DPS-u, oprócz 
występów artystycznych, specjalnie dla nich 
przygotowali bibułowe kwiaty. Własnoręcznie 
wykonane upominki na pewno sprawiły seniorom 
dużą radość.

Maria Busłowska 
zdjęcie: archiwum Klubu Seniora

Wszyscy chętnie włączyli się we wspólne śpiewanie pio-
senek biesiadnych.

Pamięci bł. ks. Antoniego Beszty-Borowskiego

Godny naśladowania

2 lipca br. odbyła się uroczystość upamięt-
niająca pochodzącego z m. Borowskie Olki, bł. 
ks. Antoniego Besztę-Borowskiego. Mszę świętą, 
która odprawiona została przy pomniku patrona 
koncelebrował ks. Krzysztof Herman, proboszcz 
parafii pw. św. Wojciecha w Uhowie.

Corocznie, w rodzinnej wsi błogosławionego, 
gromadzą się jego bliscy, mieszkańcy okolicznych 

miejscowości i przedstawiciele lokalnego samo-
rządu, aby kultywować pamięć o wydarzeniach 
z lipca 1943 r.: aresztowaniu i męczeńskiej śmierci 
kapłana.

Jak mówił Grzegorz Jakuć, wójt Gminy Turośń 
Kościelna, wspólne wielopokoleniowe spotkanie 
jest doskonałą okazją do refleksji nad wartościami, 
którymi kierował się ks. Antoni. Kapłan swoim 
życiem świadczył o niezłomnej wierze i ufności, 
był gotów do poświęcenia dla dobra ogółu.

– Nieopodal, w Borowskich Wypychach go-
ścimy grupę uchodźców z Ukrainy. Szczególnie 
dziś, w niełatwych czasach wojny za wschodnią 
granicą, powinniśmy dać wyraz jedności i solidar-
ności z poszkodowanymi, jak do ostatnich chwil 
swojego życia, czynił ks. Antoni – podkreślił wójt.

Słowa wdzięczności do przybyłych na uroczy-
stość skierował dr Tadeusz Beszta-Borowski. Wartę 
honorową przy pomniku pełnili druhowie z OSP 
Borowskie Michały.

oprac. Agnieszka Popławska 
zdjęcie: Magdalena Żukiewicz

Podsumowanie zajęć stałych w Gminnym Ośrodku 
Kultury

Rozwijamy pasje
Przez ostatnie miesiące dzieci i młodzież z te-

renu gminy spotykały się na zajęciach w świetlicy 
wiejskiej w Turośni Kościelnej. W czerwcu odbyły 
się ostatnie, przed przerwą wakacyjną, spotkania.

Z tej okazji, Magdalena Żukiewicz, dyrektor 
GOK-u i instruktorki wręczyły uczestnikom zajęć 
upominki. Półroczna praca dzieci na plastyce za-
owocowała pięknymi dekoracjami okolicznościo-
wymi. Powstały m.in. biało-czerwone wiatraczki, 
laurki na Dzień Matki, kolorowe ważki i łapacze 
snów. Co tydzień, trenowali też młodzi tancerze. 
Dzieci wyćwiczyły koordynacje ruchową, pracę 

w grupie, obycie na scenie i poznały style tań-
ca. Zaprezentowały swoje umiejętności podczas 
Gminnych Obchodów Dnia Dziecka. Do zobaczenia 
po przerwie wakacyjnej.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Popławska

Przybyli mogli oddać hołd relikwiom błogosławionego.

Grupa starsza Taneczny Mix prezentuje swoje umiejętno-
ści podczas Gminnych Obchodów Dnia Dziecka.
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Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Zwinni jak węże
Po trzech latach przerwy, na stadion w Tu-
rośni Kościelnej wróciły zawody sporto-
wo-pożarnicze. Międzygminne zmagania 
odbyły się w niedzielę, 26 czerwca. Żar lał 
się z nieba, a niestrudzeni strażacy rywali-
zowali o miano najlepszych.

W zawodach wzięły udział 23 drużyny, w tym 
trzy kobiece i sześć młodzieżowych. Strażacy 
z gmin Łapy, Poświętne, Suraż i Turośń Kościelna 
zmierzyli się w dwóch konkurencjach: sztafecie 
pożarniczej 7x50 m z przeszkodami i ćwiczeniach 
bojowych. Występy drużyn oceniała komisja sę-
dziowska na czele z sędzią głównym mł. bryg. Ma-
ciejem Forysiem. Przebieg zawodów relacjonował 
Paweł Kondracki – komendant gminny OSP Gminy 
Turośń Kościelna.

I tak, zaczynając od drużyn męskich: w sztafecie 
najlepsza okazała się OSP Chodory, II miejsce zajęła 
OSP Turośń Kościelna, III przypadło w udziale OSP 
Turośń Dolna. Wśród MDP zwyciężyła drużyna 
z Uhowa, II miejsce – MDP OSP Łapy Dębowina, 
a III – MDP OSP Chodory.

Ćwiczenia bojowe najlepiej wykonali druhowie 
z OSP Iwanówka, II miejsce zajęła OSP Turośń 
Kościelna, zaś na III miejscu uplasowała się OSP 
z Turośni Dolnej. Z bojówką świetnie poradziły 
sobie także panie: I miejsce KDP OSP Suraż, II 
– KDP OSP Niewodnica Korycka, III – KDP OSP 
Łupianka Stara.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia 
się następująco. Drużyny męskie: I miejsce – OSP 
Turośń Kościelna, II miejsce – OSP Chodory i III 
miejsce – OSP Turośń Dolna. Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze: I miejsce – OSP Uhowo, II miejsce – 
OSP Chodory i III miejsce – OSP Łapy Dębowina. 
Drużyny kobiece: I miejsce – OSP Suraż, II miej-
sce – OSP Niewodnica Korycka i III miejsce – OSP 
Łupianka Stara.

Drużynom zwycięskim, w klasyfikacji general-
nej, nagrody wręczyli: Grzegorz Jakuć – wójt gminy 
Turośń Kościelna, bryg. Tomasz Birycki – komendant 
Państwowej Straży Pożarnej i dh Szymon Kondracki 
– prezes gminnego związku OSP. Drużyny z gminy 
Łapy nagrodził Krzysztof Gołaszewski – burmistrz 
Łap i Marek Kołakowski – prezes zarządu gminne-
go. Gminę Poświętne reprezentowali i nagrody 
druhom wręczyli: Alfred Dobrzyński – zastępca 
wójta gminy i Ryszard Szymborski – prezes zarządu 
gminnego OSP.

Sportowe widowisko zgromadziło wielu sym-
patyków pożarnictwa. W wydarzeniu udział wzięli 
m.in. podinsp. Tomasz Organek – komendant 
Komisariatu Policji w Łapach, Grzegorz Kłosko – 
prezes zarządu gminnego w Surażu, Paweł Jurkian 
– komendant gminny w Łapach, Karol Sienkiewicz – 
komendant gminny w Poświętnem i Mariusz Goła-
szewski – radny Powiatu Białostockiego. Wszystkim 
jednostkom OSP dziękujemy za udział w zawodach 
i gratulujemy dobrych wyników.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Popławska

OŚWIATA

Gmina Turośń Kościelna dofinansuje działania organizacji pozarządowych

Na sport 
i rekreację

W ogłoszonym przez wójta gminy Turośń Kościelna konkursie ofert dla 
organizacji pozarządowych, na realizację zadań z zakresu wypoczynku 
dzieci i młodzieży, wyłoniono dziewięciu beneficjentów. Dofinansowanie 
otrzymały: Klub Sportowy „Turośnianka” – 34 tys. zł, Koło Gospodyń Wiej-
skich „Zdolne Babki” – 8 tys. zł, Uczniowski Klub Sportowy „Tur” – 3.5 tys. zł, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy – 4 tys. zł, Koło Gospodyń Wiejskich 
„Trzy Drogi” – 3.5 tys. zł, Koło Gospodyń Wiejskich „Szlachcianki” – 3 tys. zł, 
Koło Gospodyń Wiejskich „Cacanki” – 4.5 tys. zł, Stowarzyszenie „Białostocki 
Klub Balonowy” – 11.5 tys. zł oraz Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja 
Cudotwórcy w Topilcu – 8 tys. zł.

Za łączną kwotę 80 tys. zł zostaną zrealizowane m.in. wydarzenia ple-
nerowe, warsztaty, wyjazdy krajoznawcze czy zajęcia sportowe.

Oprac. Agnieszka Popławska
Umowę na realizacje projektu pn. „Przyjazne Podlasie” podpisują Panie z  KGW 
„Szlachcianki”.

Już we wrześniu druhowie z Turośni Kościelnej zmierzą się w zawodach powiatowych. Życzymy powodzenia!
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OŚWIATA

Szkolenie – Fotowoltaika jako potencjalne źródło pożarów

Dla bezpieczeństwa
Jak postępować w przypadku pożaru 
instalacji fotowoltaicznych dowiedzieli 
się strażacy z gminnych jednostek OSP, 
10 czerwca br. na szkoleniu zorganizowa-
nym przez Gminę Turośń Kościelna. Z ini-
cjatywą nowatorskiego szkolenia wyszedł 
wójt Grzegorz Jakuć.

– Spotkanie zorganizowaliśmy z myślą o stra-
żakach ochotnikach i przede wszystkim – w trosce 
o mieszkańców naszej gminy. Dzięki nabytej wie-
dzy, druhowie będą mogli odpowiednio reagować 
w przypadku pożaru systemów fotowoltaicznych 
– mówi wójt.

Gmina Turośń Kościelna od kilku lat dynamicz-
nie działa w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii. 
Wielu mieszkańców skorzystało już z innowacyj-
nych rozwiązań i wyposażyło swoje domy w sys-
temy OZE. Jak wiemy, nowe technologie ułatwiają 
życie, jednak generują też zagrożenia. Instalacja 
fotowoltaiczna, jak każdy system produkujący 
prąd, może ulec zapaleniu.

O prawidłowej reakcji na zagrożenia poża-
rowe na piątkowym spotkaniu, które odbyło się 
w sali widowiskowej świetlicy wiejskiej w Turośni 
Kościelnej, opowiadał dr inż. Zbigniew Skibko 
– pracownik naukowy Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Białostockiej.

Przyczyną pożarów fotowoltaiki jest, m.in. 
niewłaściwe zaprojektowanie i wykonanie insta-
lacji. Jak podkreślił prowadzący, akcję gaśniczą 

systemu PV należy przeprowadzać z niezwy-
kłą ostrożnością, pamiętając o tym, że woda 
przewodzi prąd. Choć moduły instalacji nie 
są łatwopalne, to istnieje ryzyko zapalenia da-
chu. W przypadku pożaru budynku na którym 
zamontowane są panele fotowoltaiczne, ogień 

powinniśmy gasić gaśnicą proszkową. Nato-
miast gaszenie płonących paneli wodą powin-
no odbywać się z odległości co najmniej 10 m 
od przewodów i paneli.

Paweł Kondracki 
Zdjęcie: Agnieszka Popławska

9 tys. zł z budżetu Powiatu Białostockiego dla trzech jednostek 
OSP Gminy Turośń Kościelna

Pieniądze na straż
7 czerwca br. przy strażnicy w Turośni Kościelnej odbyło się 

podpisanie umów i przekazanie symbolicznych czeków na realizację 
zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Powiat Białostocki udzieli pomocy finansowej kilkunastu jednost-
kom, w tym aż trzem z terenu gminy Turośń Kościelna. Po 3,5 tys. zł 
otrzymają OSP Niewodnica Korycka i OSP Borowskie Olki. Dotacje 
pokryją koszty montażu systemów do automatycznego podnoszenia 
bramy garażowej. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 2 tys. zł, OSP 
Turośń Kościelna doposaży jednostkę w skafander suchy.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Popławska

Piłka na straży wakacji – Turniej Piłkarski Drużyn OSP o Puchar Wójta Gminy Turośń 
Kościelna

Z remizy na boisko

10 lipca na orliku w Turośni Kościelnej 
o podium rywalizowało pięć drużyn: OSP 
Turośń Kościelna, Turośń Dolna, Iwa-
nówka, Borowskie Olki i OSP Uhowo. 
Rozgrywki odbywały się w systemie: każ-
dy z każdym. Sukces odnieśli strażacy 
z Turośni Dolnej, którzy zwyciężyli cztery 
mecze i, tym samym – zdobyli I miejsce 
w Turnieju. Najlepszym strzelcem okazał 

się Maciej Kondracki – ka-
pitan drużyny OSP Turośń 
Dolna.

–  Ws z y s t k i m  n a -
grodzonym gratuluję 
wyników – mówił Grze-
gorz Jakuć, wójt gminy. 
– To pierwsza tego typu 
impreza, mam nadzieję, 
że spotkamy się również 
za rok. Dziękuję piłkarzom 
za sportową rywalizację, 
dziękuję organizato-
rom za zaangażowanie 

w przygotowanie turnieju. Dziękuję też 
publiczności, która dzielnie dopingowała 
strażaków.

II miejsce w turnieju zajęła OSP Bo-
rowskie Olki, III miejsce – OSP Turośń Ko-
ścielna, IV – OSP Uhowo, zaś V miejsce 
przypadło w udziale drużynie strażackiej 
z Iwanówki.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Popławska

Zwycięska drużyna: OSP Turośń Dolna wraz z Grzegorzem Jaku-
ciem – wójtem Gminy i Magdaleną Żukiewicz – dyrektor GOK-u.

Strażacy dowiedzieli się, m.in. że w pierwszej kolejności, zaleca się jak najszybsze odłączenie napięcia od budynku, 
na którym zainstalowane są moduły PV i wyłączenie falownika oraz zabezpieczenia prądu stałego instalacji.

Umowę na realizację ww. zadań podpisali starosta Jan Bolesław Perkowski, 
wicestarosta Roman Czepe, członek zarządu Jan Gradkowski i wójt Grzegorz 
Jakuć.



GOPS informuje 
o terminach składania 
wniosków

Wersje papierowe wniosków, dotyczących 
świadczeń można pobrać ze strony gops.turosn.pl 
oraz złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, 18-106 
Turośń Kościelna w godzinach: 7:30-15:30

Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 85 715-80-19

MARLENA BANEL

Trwa nabór wniosków do Programów „Moje Ciepło” „Mój Prąd”

Więcej 
na energię
Od kwietnia br. można składać wnioski 
do programu dotacyjnego „Moje Ciepło”. 
Uruchomiono także kolejny nabór w ra-
mach Programu Priorytetowego Mój Prąd 
na lata 2021-2023.

Moje Ciepło
Ze wsparcia skorzystają właściciele tylko no-

wych budynków mieszkalnych o podwyższonym 
standardzie energetycznym. Osoby, chcące otrzy-
mać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy 
ciepła w domu jednorodzinnym, mogą składać 
wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. W programie „Moje 
Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 do nawet 
21 tys. zł. Budżet programu wynosi 600 mln zł. 
Obowiązywać będzie zasada: najpierw inwestycja 
– potem wypłata.

Uwaga. W budynku mieszkalnym jednorodzin-
nym nie może znajdować się (również w okresie 
trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Pań-
stwo na stronie: mojecieplo.gov.pl

Mój Prąd 4.0
Wnioskodawcą mogą być osoby fizyczne, wy-

twarzające energię elektryczną na własne potrzeby, 
które mają zawartą umowę kompleksową regulu-
jącą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci 
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji 
(lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Dofinansowaniu podlegają m.in. zakup i mon-
taż mikroinstalacji fotowoltaicznych od 2 do 10 

kW, magazynów ciepła, magazynów energii 
elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh 
i systemów zarządzania energią HEMS/EMS.

Nabór wniosków do ww. Programów (tj. Moje 
Ciepło i Mój Prąd), odbywa się elektronicznie, 
przez portal gwd.nfosigw.gov.pl. Do złożenia 
wniosku niezbędny jest profil zaufany lub e-do-
wód. W przypadku, gdy ktoś nie ma profilu za-
ufanego, wniosek może zostać złożony przez 
pełnomocnika.

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Pań-
stwo na stronie: mojprad.gov.pl

Mikroinstalacja fotowoltaiczna na dachu budynku jednorodzinnego.

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”

Dotacja na start
Właściciele domów jednorodzinnych, ubiegający się o dotację na wymianę starego 

pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę 
pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” 
do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

Nowe rozwiązanie skierowane jest do beneficjentów drugiej i trzeciej części programu 
„Czyste Powietrze” i będzie dostępne tylko dla nowych osób, składających wniosek o do-
finansowanie. Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem 
o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym Programu Prio-
rytetowego „Czyste Powietrze”, który mieści się w Urzędzie Gminy, przy Białostockiej 5 
w Turośni Kościelnej i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. 
Szczegółowe informacje: tel. 85 7158015 lub mail: czystepowietrze@turosnkoscielna.pl

źródło grafiki: czystepowietrze.gov.pl

Kolejne odpady rolnicze zostały zutylizowane

Porządki 
w gospodarstwie

W maju 2022 r. rolnicy z terenu gminy mogli kolejny raz bez-
płatnie oddać do utylizacji odpady pochodzące z gospodarstw 
rolnych, tj. folie rolnicze, siatki i sznurek do owijania balotów, 
opakowania po nawozach oraz Big Bag.

W wyznaczonych dniach rolnicy zawozili zalegające odpady 
do firmy Hermes Recycling Sp. z o.o. w Barszczówce, gdzie pro-
cesowi odzysku lub unieszkodliwienia poddano łącznie 27,190 
Mg odpadów. Budżet zadania wyniósł 14.682,60 zł z czego 
13.595 zł stanowi dotacja przyznana przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

TEKSTY I ZDJĘCIE: MARZENA DOBRZYŃSKA

RODZAJ ŚWIADCZENIA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Świadczenia rodzinne 2022/2023 Od 1 lipca – elektronicznie przez portal Emp@tia 
Od 1 sierpnia – wersja papierowa

Fundusz alimentacyjny 2022/2023 Od 1 lipca – elektronicznie przez portal Emp@tia 
Od 1 sierpnia – wersja papierowa

Stypendia szkolne 2022/2023 Od 1 do 15 września – wersja papierowa

Dodatek osłonowy
Do 31 października – wersja papierowa i elektronicznie 

przez ePUAP. Dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 
do 31 października weryfikowany jest dochód z 2021 r.

OGŁOSZENIA


