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10 lat z Wami!

W tym roku mija 10 lat od pierwszego wydania 
biuletynu informacyjnego „Nowiny Naszej Gmi-
ny”. Z tej okazji, zachęcamy do wzięcia udziału 
w konkursie z nagrodami na okładkę świąteczną 
kolejnego wydania. Zwycięska praca ukaże się 
w grudniowym numerze Nowin. Prosimy o nad-
syłanie zdjęć na adres:

promocja@gok.turosnkoscielna.pl
Regulamin konkursu i wszelkie informacje 

znajdą Państwo na stronie www.turosnkoscielna.pl
Głosowanie odbędzie się na profilu Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Turośni Kościel-
nej (www.facebook.com/GOKwTurosniKoscielnej), 
a formę prac pozostawiamy dowolną.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Redakcja

Informacje z sierpniowej i wrześniowej sesji Rady Gminy Turośń Kościelna

Podsumowanie półrocza
W ostatnim czasie Radni obradowali – 30 
sierpnia br. na Nadzwyczajnej XXXVI Sesji 
i 22 września br. na XXXVII Sesji Rady Gmi-
ny Turośń Kościelna. Podczas posiedzeń 
dyskutowano głównie o finansach gminy, 
sprawach oświatowych i gospodarce komu-
nalnej.

XXXVI sesja
Na nadzwyczajnej sesji Radni podjęli uchwa-

łę nr XXXVI/282/2022 w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowa-
niem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 
w prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna 
publicznych przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych w publicznych szkołach podstawo-
wych. Od 1 października br. wysokość opłaty 
za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu 
dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej wynosi 1,14 zł. Ustalony 
został także tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć logopedów, pedagogów, peda-
gogów specjalnych, psychologów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych i na-
uczycieli przedszkoli i innych placówek przed-
szkolnych, pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze (Uchwała 
nr XXXVI/283/2022). Każdy ze specjalistów, 
w ramach stosunku pracy, ma wypracować 22 
godziny w tygodniu.

Radni obradowali także nad tematami, zwią-
zanymi z finansami. Podjęta została Uchwała nr 
XXXVI/284/2022 w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Turośń Kościelna na 2022 r. i Uchwała nr 
XXXVI/285/2022 w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków. 80 tys. zł z budżetu Gminy 
zostało przekazane parafii w Niewodnicy Ko-
ścielnej. Dofinansowanie zostanie przeznaczone 
na prace związane z remontem dachu zabytko-
wego kościoła.

Wprowadzone zostały również zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tu-
rośń Kościelna na lata 2022-2033 (Uchwała nr 
XXXVI/286/2022).

Następnie, Rada podjęła Uchwałę nr 
XXXVI/287/2022 w sprawie wyrażenia zgody 
na utworzenie i przystąpienie Gminy Turośń Ko-
ścielna do Spółdzielni Energetycznej oraz Uchwałę 
nr XXXVI/288/2022 w sprawie utworzenia Związku 
Powiatowo-Gminnego „Dolina Turośnianki”.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy naj-
mu pomieszczenia gospodarczego, stanowiącego 
własność Gminy Turośń Kościelna i wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetar-
gowego trybu zawarcia umowy (Uchwała nr 
XXXVI/289/2022). Kolejnym tematem sierp-
niowych obrad było zaliczenie drogi wewnętrz-
nej w m. Baciuty do kategorii dróg gminnych 
(Uchwała nr XXXVI/290/2022).

XXXVII sesja
Tuż po informacjach z działalności międzyse-

syjnej, przedstawionych przez Grzegorza Jakucia 
– wójta gminy, Elżbieta Ożarowska – skarbnik 
przedstawiła Radzie informacje z realizacji budżetu 
gminy za I półrocze 2022 r. Radni podjęli uchwały: 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Ko-
ścielna na 2022 r. (Uchwała nr XXXVII/291/2022) 
i w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2022-2033 
(Uchwała nr XXXVII/292/2022).

Kolejnym punktem obrad było wprowadze-
nie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Turośni Kościelnej (Uchwała 
nr XXXVII/293/2022). Następnie, rada gminy 
uchwaliła zmianę uchwały w sprawie zaliczenia 
drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych 
(Uchwała nr XXXVII/294/2022).

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zawarcie 
umowy dzierżawy części nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Turośń Kościelna i odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy: w m. Niewodnica Korycka (Uchwała 
nr XXXVII/295/2022) i w m. Turośń Kościelna 
(Uchwała nr XXXVII/296/2022). Podjęta została 
także Uchwała nr XXXVII/297/2022 w sprawie 
nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Za-
lesiany – ul. Ziołowa.

Treści podjętych uchwał i imienne wykazy gło-
sowań są dostępne w serwisie eSesja.pl i w BIP-ie 
Gminy Turośń Kościelna.

Paweł Kondracki

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Turośń Kościelna.
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90-lecie OSP Chodory i Gminne Obchody Dnia Strażaka

Powołanie nie gaśnie
– Z okazji doniosłego Jubileuszu, składam 
wszystkim członkom jednostki wyrazy 
uznania za rzetelne wykonywanie misji 
społecznej na przestrzeni tak wielu lat. 
Dziękuję za ciągłą gotowość i poświęce-
nie w ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia 
i mienia – mówił Grzegorz Jakuć – wójt 
gminy Turośń Kościelna, podczas 90-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach, 
które odbyło się 10 września br. na placu 
przy miejscowej strażnicy. Jubileusz po-
łączony był z Gminnymi Obchodami Dnia 
Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w in-
tencji społeczności strażackiej, koncelebrowaną 
przez ks. Andrzeja Górskiego – proboszcza parafii 
pw. NMP Częstochowskiej w Rynkach. Homilię 
wygłosił ks. Dariusz Mateuszuk – kapelan powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Po nabożeństwie przyszedł czas na podsu-
mowanie dotychczasowej pracy chodorowskiej 
jednostki. Na wstępie dh Paweł Kondracki – komen-
dant gminny OSP przywitał zgromadzonych gości, 
po czym, przy asyście pocztów sztandarowych 
jednostek OSP z terenu gminy, meldunek złożył 
dh Tadeusz Drozdowski – naczelnik OSP Chodory.

Słowa do strażaków skierowali: Krzysztof Jur-
giel – poseł do Europarlamentu, Dariusz Piont-
kowski – wiceminister edukacji i nauki, Jarosław 
Zieliński – poseł na sejm RP i Marek Malinowski 
– członek zarządu województwa podlaskiego, 
którzy gratulowali druhom pięknego jubileuszu 
i odwagi w pełnieniu służby oraz życzyli satysfakcji 
z wykonywanych zadań. Marek Malinowski wręczył 
dh. Rafałowi Pieczurowi – prezesowi OSP Chodory 
pamiątkowy grawerton oraz wąż strażacki. Wyrazy 
uznania dla działalności strażaków wyrazili również 
st. bryg. Andrzej Koc – prezes podlaskiego oddziału 
Zarządu OSP RP i st. bryg. Robert Dzierżek – za-

stępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP oraz dh Szymon Kondracki – prezes gminny 
Związku OSP RP. Następnie Grzegorz Jakuć pogra-
tulował strażakom dotychczasowych osiągnięć 
i życzył sukcesów na kolejne lata. – Życzę wszelkiej 
pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. 
Niech Wasze zaangażowanie będzie wzorem dla 
młodszych pokoleń i przyczyni się do kultywowa-
nia pamięci o dorobku i rozwoju chodorowskiej 
straży – mówił.

Wójt podziękował również przybyłym gościom 
za współpracę i wsparcie w realizacji przedsięwzięć 
chodorowskiej straży.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. bryg. 
Dariusz Koc – komendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Mońkach, podinsp. Tomasz Or-
ganek – komendant Komisariatu Policji w Łapach, 
Witold Karczewski – prezes Izby Przemysłowo-Han-
dlowej w Białymstoku, Tomasz Miliszkiewicz – star-
szy Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego, 
Jarosław Czech – przewodniczący i radni RG Turośń 
Kościelna oraz mieszkańcy gminy.

Ważną częścią uroczystości było wyróżnienie 
zasłużonych strażaków. Na mocy uchwał Prezydiów 

Zarządów Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego, 
Gminnego Związku OSP RP przyznano odznaczenia 
związkowe, wśród których znalazły się min. złote 
i brązowe odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa.

Ciekawym punktem wydarzenia było przed-
stawienie bogatej historii OSP Chodory, którą 
odczytała dh. Marta Drozdowska – sekretarz i kro-
nikarz jednostki.

Podczas uroczystości doceniono również mło-
dzież, która angażuje się w działania strażackie, 
w tym te społeczno-kulturalne. Odznaczenia dru-
hom z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wręczyli 
europoseł Krzysztof Jurgiel, wiceminister Dariusz 
Piontkowski, poseł Jarosław Zieliński i marszałek 
Marek Malinowski.

W imieniu jednostki OSP Chodory, dh Bernarda 
Leszczyńska podziękowała wójtowi gminy za nie-
ocenioną pomoc, dotychczasowe wsparcie i wkład 
w rozwój chodorowskiej straży. Społeczność gmin-
na wyraziła również wdzięczność za uświetnienie 
wydarzenia przedstawicielom rządowym i samo-
rządowym. Na ręce zacnych gości podziękowanie 
złożyli wójt Grzegorz Jakuć i prezes dh Rafał Pieczur.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Popławska

Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej

By dać świadectwo 
pamięci

2 września br. delegacja przedstawicieli lokalnego samorządu i jedno-
stek organizacyjnych w gminnych miejscach pamięci złożyła hołd ofiarom 
hitlerowskich i radzieckich represji i poległym w obronie Ojczyzny.

W Tołczach, Juraszkach, Borowskich Gzikach i Turośni Dolnej zebrani 
wysłuchali interesujących prelekcji o odwadze i bohaterstwie osób związa-
nych z gminą Turośń Kościelna. Życiorys por. Leonarda Prystroma przybliżyła 
Elżbieta Złotkowska – polonistka z SP w Tołczach, o poległych w Juraszkach 
i Borowskich Gzikach opowiedziała Dorota Rygorczuk – polonistka z ZS 
w Turośni Kościelnej, zaś historię Kazimierza i Marii Brzozowskich przybliżyła 
Amelia Motoszko – uczennica SP w Turośni Dolnej. Prelegenci podkreślali, jak 
ważna jest pamięć o tragicznych wydarzeniach lat 1939-45, rozgrywających 
się w kraju i w naszej małej Ojczyźnie.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Popławska

Grzegorz Jakuć – wójt gminy, Leszek Kondzior – radny, Magdalena Żukiewicz – dyrek-
tor GOK-u i dyrektorzy placówek oświatowych: Ewa Chrabołowska, Barbara Oniśko 
i Monika Kondracka złożyli kwiaty, zapalili znicze i minutą ciszy uczcili pamięć o pole-
głych w obronie Ojczyzny.

st. bryg. Andrzej Koc i st. bryg. Robert Dzierżek odznaczyli dh. Tadeusza Drozdowskiego i sztandar OSP Chodory Zło-
tym Podlaskim Krzyżem Floriańskim.
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INWESTYCJE

Zapraszamy do współtworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Niewodnicy Kościelnej

Zrównoważony rozwój
Ze względu na presję inwestycyjną na tere-
nie Niewodnicy Kościelnej oraz Niewodnicy 
Koryckiej, zaistniała konieczność ochrony 
istniejących niewątpliwych walorów natu-
ralnych – zasobów leśnych oraz obszarów 
doliny rzeki Czaplinianka, jej dopływów 
oraz innych cieków wodnych. Sporządzenie 
Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego stanowi jedyną skuteczną 
metodę, która umożliwi ochronę terenów 
leśnych i dolinnych oraz określenie opty-
malnego zakresu zabudowy.

W związku z powyższym, Rada Gmi-
ny Turośń Kościelna 21 grudnia 2017 r. 
podjęła szereg uchwał intencyjnych, 
mających na celu sporządzenie planów 
zagospodarowania przestrzennego 
na w/w obszarze.

Po długotrwałym i złożonym procesie 
planistycznym, który w dużym stopniu 
zaangażował społeczność lokalną, Rada 
Gminy Turośń Kościelna podjęła uchwa-
łę w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru 
gminy Turośń Kościelna, obejmującego 
część wsi Niewodnica Kościelna „Północ-
ny Wschód”, w rejonie ul. Dąbrowskiego 
i Trakt Napoleoński.

Trwają zaawansowane prace nad za-
gospodarowaniem kolejnego obszaru 
Niewodnicy Kościelnej, obejmującego re-
jon ul. Dąbrowskiego, Trakt Napoleoński 
i Topole. Projekt planu i prognoza oddzia-
ływania na środowisko zostały wyłożone 
do publicznego wglądu w siedzibie Urzę-
du Gminy Turośń Kościelna, w terminie 
od 12 października do 1 listopada 2022 r. 
Materiały są również dostępne na stronie 
internetowej: bip.ug.turosn.wrotapodla-
sia.pl. 21 października 2022 r. odbyła się 
dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie planu, z udziałem 
Wójta Gminy Turośń Kościelna, autorami 
planu oraz zainteresowanymi osobami.

Wszelkie uwagi i wnioski można kie-
rować do Wójta Gminy Turośń Kościelna, 
z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do 15 listopada 2022 r., w formie: pisem-
nej (adres: Urząd Gminy Turośń Kościelna, 
Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna), 
ustnej – do protokołu (w siedzibie Urzędu 
Gminy Turośń Kościelna, w pokoju nr 25) 
lub drogą elektroniczną (adres: sekreta-
riat@turosnkoscielna.pl). Wniesione spo-
strzeżenia są niezwykle cenne i pomogą 
w wypracowaniu najlepszych rozwiązań, 
które mają zapewnić zrównoważony 
rozwój obszaru Niewodnicy Kościelnej 
na przestrzeni kolejnych lat.
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TEKSTY: KAMIL TOMASZ DOBRZYŃSKI 
ZDJĘCIA: EWELINA CZACZKOWSKA

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – kolejne drogi oddane do użytku

Z korzyścią  
dla mieszkańców

Zakończyły się prace związane z przebudową ulicy Szkolnej w Turośni 
Dolnej oraz ul. Słonecznej w Baciutach. Obie inwestycje kosztowały ponad 
5 mln zł, z czego 2.096.794,33 zł pochodziło z budżetu państwa, w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zarówno ul. Szkolna jak i ul. Słoneczna 
zyskały nową nawierzchnię bitumiczną i nowe zjazdy na posesje.

Ponadto, w związku z otrzymanym wsparciem z RFRD na 2023 r., trwają 
postępowania przetargowe, dotyczące przebudowy ul. Leśnej w Niewodnicy 
Koryckiej i drogi gminnej w Baciutach Kolonii.

Nowa instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy w Turośni Kościelnej

Oszczędnie i ekologicznie
We wrześniu br. zakoń-

czyły się prace montażowe 
związane z wykonaniem 
instalacji fotowoltaicz-
nej na budynku świetli-
cy w Turośni Kościelnej. 
Na podstawie podpisanej 
umowy w ramach Pro-
gramu Odnowy Wsi Wo-
jewództwa Podlaskiego 
– Kreatywna wieś, Gmina 
otrzymała na ten cel dota-
cję w wysokości 25 tys. zł. 
Całkowita wartość projek-
tu to 74.700,01 zł, z czego 
oprócz dotacji ponad 66% 
kosztów pokryje budżet 
gminy, w tym 5 tys. zł 
to środki pochodzące 
z Funduszu Sołeckiego. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kWp w znacznym stopniu wpłynie na obniżenie rachunków za energię elektryczną.

W celu poprawy bezpieczeństwa, w ramach przebudowy dróg, wykonano wyniesione i oświetlone przejścia dla pieszych. Po lewej – ul. Szkolna w Turośni Dolnej. Po prawej – 
ul. Słoneczna w Baciutach.
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Finanse gminy w pierwszym półroczu 2022 r.

Połowa planu wykonana
Wójt Gminy działając 
na podstawie ustawy 
o finansach publicznych, 
w terminie do 31 sierpnia 
przedłożył Radzie Gminy 
i Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej w Białymstoku 
informację o przebiegu wy-
konana budżetu za pierw-
sze półrocze 2022 r. Skład 
Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej Uchwałą Nr 
RIO.II-00320-116/2022 wyra-
ził pozytywną opinię o prze-
biegu wykonania budżetu 
za I półrocze 2022 r.

Gmina spełniła wymagania 
określone przepisami ustawy o fi-
nansach publicznych, określające 
poziom spłaty zadłużenia, jak też 
z art. 242 ust. 1 w/w ustawy nad-
wyżki dochodów bieżących nad 
wydatkami bieżącymi w kwocie 
1.087.875,39 zł.

Dochody bieżące zostały zre-
alizowane na poziomie 60,23% 
planu, natomiast wydatki na po-
ziomie 55,58% planu. Dochody 
majątkowe to 39,51% planu, 
a wydatki majątkowe to 38,78% 
planu. Poziom realizacji zapla-
nowanych inwestycji jest niski 
z uwagi na trwające prace, któ-
rych realizacja (zapłata) nastąpi 
w drugim półroczu 2022 r. Tabe-
la przedstawia podsumowanie 
z wykonania budżetu za pierw-
sze półrocze 2022 r.

Oprac. Elżbieta Ożarowska

Lp. Treść Plan Wykonanie % wykonania

1 DOCHODY  
w tym: 38.052.262,00 21.745.944,35 57,15

1a dochody bieżące, z tego: 32.397.544,00 19.511.530,14 60,23

- dochody z subwencji ogólnej 1.454.119,00 727.062,00 50,00

- dochody z subwencji oświatowej 6.126.729,00 3.733.333,00 60,94

-  dochody z dotacji i innych 
wpłat na oświatę 733.510,00 422.100,79 57,55

- dotacje celowe na pomoc społeczną 6.284.044,00 5.039.948,00 80,20

- dochody z tytułu podatków i opłat 13.687.033,00 7.346.237,85 53,67

- pozostałe dochody 4.112.109,00 2.242.848,50 54,54

1b Dochody majątkowe 5.654.718,00 2.234.414,21 39,51

- dochody ze sprzedaży majątku 310.000,00 799,50 0,26

-  z tytułu dotacji oraz środków 
przeznaczonych na inwestycje 5.344.718,00 2.233.614,71 41,79

2 WYDATKI  
w tym: 50.300.601,00 25.076.228,09 49,85

2a wydatki bieżące, z tego: 33.145.664,00 18.423.654,75 55,58

-  oświata i edukacyjna opieka 
wychowawcza, w tym: 20.246.258,00 11.901.466,91 58,78

- pomoc społeczna 7.270.207,00 5.341.918,84 73,48

-  dotacje podmiotowe dla Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki 
Gminnej w Turośni Kościelnej

830.000,00 290.0000,00 34,94

- pozostałe wydatki bieżące 4.799.199,00 890.269,00 18,55

2b wydatki majątkowe 17.154.937,00 6.652.573,34 38,78

 Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi na terenie Gminy Turośń Kościelna

Rozwój cyfrowy
Nowy sprzęt komputerowy otrzymały dzieci i wnuki byłych 

pracowników PGR-ów. Laptopy i tablety zostały zakupione dzięki 
grantowi pozyskanemu przez Gminę Turośń Kościelna w ramach

Projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR” – Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy 
Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-EU w działaniu 5.1 Rozwój cy-
frowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

5 i 6 października 2022 r. zostały podpisane umowy i został 
przekazany sprzęt komputerowy dzieciom i wnukom byłych 
pracowników PGR-ów. 21 dzieci otrzymało laptopy, dwoje dzieci 
otrzymało tablety. Projekt w Gminie Turośń Kościelna opiewa 
na 57808,66 zł

Paweł Kondracki 
zdjęcie: Magdalena Żukiewicz

To kolejny krok w walce z wykluczeniem cyfrowym, realizowany dzięki funduszom unijnym w ramach 
programu Cyfrowa Gmina.
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Uwaga Rolnicy! Można otrzymać dofinansowanie na wymianę dachu z azbestem

Usuwamy eternit
Od 17 października 2022 r. do 15 listopada 
2022 r. można składać wnioski o wymianę 
pokryć dachowych wykonanych z mate-
riałów zawierających azbest – wsparcia 
udziela się na wymianę pokrycia dachu 
na powierzchni nie większej niż 500 m². 
Poziom udzielonego wsparcia nie może 
przekroczyć 40% standardowej stawki 
jednostkowej i wynosi 40 zł/m².

Przedsięwzięcie objęte jest wsparciem z planu 
rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje 
na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw 
produktów rolnych i spożywczych oraz budowy od-
porności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”.

Wnioski należy składać do Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektro-

nicznej, poprzez skorzystanie z formularza udo-
stępnionego przez Agencję na PUE pod adresem 
epue.arimr.gov.pl.

Wsparcie może być udzielone osobie fizycz-
nej, która podlega ubezpieczeniu społeczne-
mu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
jako rolnik lub której przyznano płatności bez-
pośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lute-
go 2015 r. o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego, co najmniej w roku 
poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie 
wsparciem, jeżeli:
1. jest właścicielem lub współwłaścicielem bu-

dynku, na którym będzie wymieniane pokry-
cie dachu;

2. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie 
przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 
o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności;

3. jest pełnoletnia.
Załącznikiem do wniosku jest kopia zgłoszenia 

do urzędu gminy odpadów zawierających azbest, 
które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzię-
cia, celem ich odbioru i utylizacji.

Więcej informacji na temat inwestycji, za realiza-
cję których odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi można znaleźć na stronie interne-
towej gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-planu-od-
budowy-i-zwiekszania-odpornosci.

Marzena Dobrzyńska

Zakończyły się zebrania wiejskie w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

Wspólny wybór
Kolejny, piąty rok z rzędu mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich 

podejmowali uchwały w sprawie przyjęcia wniosków o realizację przedsię-
wzięć na obszarze danego sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r.

Środki przypadające na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu 
na 2023 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ponad 93 tys. i wyno-
szą ogółem 757.815,03 zł. Wysokość środków przypadająca na poszczególne 
sołectwo oblicza się według wzoru określonego w ustawie z dn. 21 lutego 
2014 r. o funduszu sołeckim i uzależniona jest od liczby mieszkańców danego 
sołectwa według stanu na 30 czerwca roku poprzedniego. I tak, w miejscowo-
ści o największej liczbie mieszkańców przyznano środki w wysokości ponad 
57,5 tys. zł, natomiast w miejscowościach o niewielkiej liczbie mieszkańców, 
fundusz kształtuje się na poziomie ponad 12 tys. zł.

Zebrania zostały zorganizowane przez wszystkie sołectwa w naszej gmi-
nie w określonym ustawą terminie, tj. do dn. 30 września i podjęto uchwały 
w sprawie przyjęcia wniosku o realizację przedsięwzięcia na obszarze danego 
sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania planowane do realizacji w ramach funduszu, zgodnie z usta-
wą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, musiały zawierać się 

w katalogu zadań własnych gminy, jak również mogły być przeznaczane 
na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków 
klęski żywiołowej.

Większość sołectw (16) złożyło wniosek o przeznaczeniu funduszu sołec-
kiego na zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe 
lub doposażenie placów zabaw, sześć sołectw zadecydowało o przeznaczeniu 
środków funduszu na modernizację lub doposażenie świetlicy, pozostałe 
miejscowości postanowiły przeznaczyć fundusz sołecki na naprawę dróg 
gruntowych lub budowę chodnika przy drodze gminnej oraz rozbudowę 
oświetlenia drogowego.

Wnioskowane przez poszczególne sołectwa inicjatywy będą realizowane 
w 2023 r., w ramach zadań własnych gminy. Zaplanowane zadania będą słu-
żyły głównie poprawie warunków życia mieszkańców, ale również integracji 
społeczności lokalnej.

Należy przypomnieć, że podjęta w lutym 2018 r. przez Radę Gminy Turośń 
Kościelna uchwała o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki, zgodnie z ustawą z dn. 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 
ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, 
w którym została podjęta uchwała, chyba że Rada Gminy w następnych 
latach w terminie do 31 marca podejmie kolejną uchwałę o niewyrażeniu 
zgody na wyodrębnienie funduszu.

Izabela Kasprzyńska

UROCZYSTE OBCHODY 

1111    listopada 2022 r. | Niewodnica Kościelnalistopada 2022 r. | Niewodnica Kościelna  

1111    listopada 2022 r. | Turośń Kościelnalistopada 2022 r. | Turośń Kościelna  

1313    listopada 2022 r. | Topileclistopada 2022 r. | Topilec

9.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny
 w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego

10.00 Uroczystość Patriotyczna
 przy pomniku ,,Ku czci poległych w obronie Ojczyzny 1918-1920" 

18.00 Wieczornica Patriotyczna ph. Na skrzydłach wolności 

w sali widowiskowej GOK-u

9.00 Liturgia prawosławna w intencji Ojczyzny 

w cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy W GMINIE TUROŚŃ KOŚCIELNA 
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Relacja z IV Fiesty Balonowej w Turośni Kościelnej

Wielkie podniebne świętowanie
13-14 sierpnia br. w Turośni Kościelnej 
odbyła się IV Fiesta Balonowa – „Dolina 
Narwi”, zorganizowana przez Białostocki 
Klub Balonowy, Gminę Turośń Kościelna 
i Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Ko-
ścielnej, której partnerem strategicznym 
było Województwo Podlaskie. Pełne emocji 
i nieplanowanych zwrotów akcji, dwa let-
nie dni były wypełnione mnóstwem atrak-
cji, zabawy, ale też niepewności w walce 
z żywiołem powietrza.

Wydarzenie otworzyli Grzegorz Jakuć – wójt 
gminy Turośń Kościelna, Władysław Tadeusz Bo-
hojło – pilot z Białostockiego Klubu Balonowego 
i Magdalena Żukiewicz – dyrektor GOK-u w Turo-
śni Kościelnej. W wydarzeniu udział wzięli, m.in. 
Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Marek 
Malinowski – członek zarządu województwa pod-
laskiego, Tadeusz Truskolaski – prezydent Miasta 

Białegostoku i podinsp. Tomasz Organek – 
komendant Komisariatu Policji w Łapach 

oraz radni powiatowi, radni gminni, 
sołtysi i mieszkańcy gminy.

Piknik rozpoczął trening 
dzieci z Klubu Sportowe-

go „Turośnianka” i kon-
kurs strzału w po-
przeczkę.

Z e  w z g l ę d u 
na niesprzyjająca 
pogodę, aby nie 
pozostawiać zgro-
madzonych z roz-
czarowaniem, balo-

niarze zrobili pokaz 
ognia za pomocą pal-

ników na koszach balo-
nowych. Pełen wrażeń 

dzień zakończył koncert 
Maestro Chivasa. 

Drugiego dnia, dzięki 
sprzyjającej pogodzie, odbyły 

się zarówno poranne jak i popołu-
dniowe loty balonów, które cieszyły 

się dużym zainteresowaniem widzów. Do Turośni 
zawitały całe rodziny. Miłośnicy motoryzacji mogli 
podziwiać zabytkowe auta i klasyczne motocykle. 
W strefie gastronomicznej królowały domowe 
wypieki i przetwory Kół Gospodyń Wiejskich: Ca-
canki, Wesołe Sąsiadki, Szlachcianki i Trzy Drogi 
oraz Klubu Seniora. Balonowe święto to uczta dla 
ciała i ducha. Na scenie zagościli m.in. wokaliści 
z Białostockiego Studia Piosenki Jerzego Tomzi-
ka z największymi przebojami. Duże wrażenie 
na publiczności zrobił występ pań z KGW Wesołe 
Sąsiadki. Zaś popołudniowy start balonów umilił 
koncert Zespołu „Blue Mahoe”.

Podczas dwudniowego pikniku prowadzo-
na była zbiórka charytatywna na rzecz Wiktorka, 
zmagającego się z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Całość z pasją prowadził Jacek Dąbrowski.
Oprac. Rafał Kuczmarski i Agnieszka Popławska

Zarówno konkurs modeli balonów jak też konkurs modeli rakiet czasowych z taśmą, które koordynował Marek 
Matuszelański z BKB cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci.

Zgromadzeni z zaciekawieniem oglądali pokazy przy-
gotowane przez służby mundurowe: pokaz umiejętności 
policyjnych psów tropiących, nad którym czuwali funkcjo-
nariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku…

...i pokaz ratownictwa technicznego, w wykonaniu stra-
żaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej.Część artystyczną wydarzenia otworzyła LaTija w premierowym wykonaniu piosenki promującej tegoroczną fiestę.

Wirtuozeria gry na skrzypcach połączona z majesta-
tem unoszącego się balonu zrobiły ogromne wrażenie 
na oglądających.
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Półkolonie letnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośni Kościelnej

Atrakcje na wakacje
Zajęcia świetlicowe, zwiedzanie Epi-Cen-
trum Nauki w Białymstoku i odwiedziny 
w „Stodole na cztery nogi” – to tylko część 
atrakcji, z których skorzystały dzieci biorą-
ce udział w półkoloniach letnich, zorgani-
zowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Turośni Kościelnej.

Spotkania rozpoczęliśmy w poniedziałek, 1 
sierpnia br. od integracji w świetlicy wiejskiej w Tu-
rośni Kościelnej. Ustaliliśmy regulamin naszych 
spotkań. Dzięki własnoręcznie wykonanym identy-
fikatorom, zabawach grupowych i konkurencjach 
sprawnościowych mogliśmy się lepiej poznać. 
Wtorek upłynął na zabawie na trampolinach. Chętni 
mogli pokonać tor przeszkód. Najszybsi zawodnicy 
zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Następnego dnia zwiedziliśmy Epi-Centrum 
Nauki. Co to było za doświadczenie! Mikroświat 
na wyciągnięcie ręki, samodzielne generowanie 
prądu, gra na magicznej harfie czy lot za stera-

mi samolotu. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, 
że nauką też można się bawić. Później przyszedł 
czas na seans filmowy. Czwartkowe spotkanie 
z Minionkami wprawiło wszystkich w doskonały 
nastrój.

Ostatniego dnia wakacyjnych zajęć od-
wiedzili nas strażacy z OSP Turośń Kościelna. 
Dh Konrad Kowalczuk opowiedział o funkcjo-
nowaniu miejscowej jednostki. Obejrzeliśmy 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ochłodziliśmy się 
w kurtynie wodnej. Pozostały czas spędziliśmy 
w klimatycznej „Stodole na cztery nogi”, gdzie 
Anna Sawicka – właścicielka urokliwego go-
spodarstwa, zdradziła nam kilka ciekawostek 
z życia zagrody i upodobań jej domowników. 
Alpaki, kozy, osiołki i inni mieszkańcy stodoły 
okazali się bardzo gościnni.

Wakacje pełne wrażeń za nami. Półkolonistom 
życzymy udanego roku szkolnego.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Popławska

W świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej odbyło się Narodowe Czytanie 2022

Spotkanie z Mickiewiczem
„Miej serce i patrzaj w serce” – ten i inne piękne cytaty można było usłyszeć 

podczas Narodowego Czytania, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Klub Seniora w Turośni Kościelnej.

7 września br. w sali konferencyjno-widowiskowej Seniorki przedstawiły 
własną interpretację „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, pod kierunkiem 
Aliny Kowalczuk – bibliotekarki. Zabranych powitała i list Prezydenta RP odczytała 
Magdalena Żukiewicz – dyrektor GOK-u. Głos zabrał także Grzegorz Jakuć – wójt 
gminy Turośń Kościelna.

– Cieszę się, że utwory, które powstały 200 lat temu, są czytane i dziś. Rado-
ścią napawa fakt, że Seniorzy angażują się, aby ukazać młodzieży ważną rolę 
Romantyzmu w kulturze polskiej – podkreślił. Znane i lubiane utwory Mickiewi-
cza przeczytały: Eugenia Hanusiak-Knapik, Łucja Zackiewicz, Celina Dryl, Teresa 
Fiedorczuk, Lucyna Mielech, Teresa Borowska, Bożena Onopa i Henryka Czech.

W wydarzeniu udział wzięli uczniowie klas VIII ze szkół podstawowych naszej 
gminy wraz z nauczycielami. Na widowni nie zabrakło również Seniorów, którzy 
z zaciekawieniem słuchali czytanych utworów, m.in. „Świtezianki”, „Romantycz-
ności” czy „Pani Twardowskiej”. Niemałe wrażenie na odbiorcach zrobiła również 
scenografia i kostiumy przygotowane przez czytających.

W podziękowaniu za wspaniały występ wójt wręczył Seniorkom kwiaty, zaś 
publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami.

Alina Kowalczuk 
zdjęcie: Agnieszka Popławska

Seans filmowy, warsztaty i quizy w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Turośni Kościelnej

Pełna tajemnic  
Noc Bibliotek

1 października br. 
w GBP w Turośni Kościel-
nej Noc Bibliotek powio-
dła się w stu procentach. 
Świadczyły o tym pełne 
uśmiechu buzie uczest-
niczek.

Na początku obejrze-
liśmy film „Biuro detekty-
wistyczne Lassiego i Mai. 
Pierwsza tajemnica”, który 
dostarczył dzieciom wielu 
niesamowitych wrażeń.

Następnie dziewczynki 
wcieliły się w detektywów 
– w zakątkach biblioteki 
i nie tylko, szukały tajemniczych haseł, związanych z powieścią. To zadanie 
sprawiło im trochę trudności, ponieważ napisy można było zobaczyć tylko 
dzięki szpiegowskiej latarce. Po wykonaniu zadania, dzieci dowiedziały się m.
in. co to jest powieść i jakie są jej rodzaje, kim są narrator i autor.

Jednym z puntów imprezy bibliotecznej było, tzw. opowiadanie przez 
kodowanie, czyli rozkodowanie trzech haseł i ułożenie z nimi krótkiej opo-
wieści. Oczywiście dziewczynki poradziły sobie znakomicie również z tym 
zadaniem, a ich opowiastki były bardzo interesujące.

Kolejną atrakcją Nocy Bibliotek była Fotobudka Detektywa. Uczestniczki 
przebierały się w stroje detektywów, mając do dyspozycji duży wybór ga-
dżetów. Ten punkt programu dostarczył im wiele zabawy i radości.

Noc Bibliotek ̀ 2022 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni Kościelnej 
była w pełni udana.

Alina Kowalczuk 
zdjęcie: Agnieszka Popławska

Alpaki, kozy, osiołki i inni mieszkańcy stodoły okazali się 
bardzo gościnni. Dzieci na pewno na długo zapamiętają 
tę wizytę.

W podziękowaniu za wspaniały występ wójt wręczył seniorkom kwiaty, zaś publicz-
ność nagrodziła artystów gromkimi brawami. Na zdjęciu Seniorki-Lektorki wraz z Grze-
gorzem Jakuciem, Magdaleną Żukiewicz i Aliną Kowalczuk.

Spotkanie rozpoczęliśmy od seansu filmu „Biuro detek-
tywistyczne Lassiego i Mai. Pierwsza tajemnica”, który 
dostarczył dzieciom wielu niesamowitych wrażeń.



10

OŚWIATA

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Wracamy do szkoły
Na terenie gminy Turośń Kościelna, 1 
września br., naukę w nowym roku szkol-
nym 2022/23, rozpoczęło 829 uczniów: 369 
w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej, 61 
w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej, 
146 w Szkole Podstawowej w Tołczach, 
231 w Niepublicznej Szkole Podstawowej 
w Niewodnicy Kościelnej, 22 w Niepublicz-
nym Przedszkolu „Puchatek”.

W szkolnych murach przywitaliśmy 74 pierw-
szoklasistów, w tym 34 w SP w Turośni Kościelnej, 
4 w SP w Turośni Dolnej, 13 w Tołczach i 23 w NSP 
w Niewodnicy Kościelnej.

Grzegorz Jakuć – wójt gminy wręczył stypendia 
za osiągnięcia w nauce i sporcie. W tym roku docenio-
ne zostały wysokie wyniki w szachach, języku polskim, 
języku angielskim, plastyce, fotografii, grze w piłkę 
ręczną i na gitarze. Otrzymali je uczniowie Zespołu 
Szkół w Turośni Kościelnej – Anna Jarmołowska, 
Kacper Świstun, Magdalena Roszkowska, Szkoły 
Podstawowej im. L. Prystroma w Tołczach – Oliwier 
Sienicki, Kinga Bruszewska, Urszula Hajduczenia oraz 
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni 
Dolnej – Maja Lejman i Marek Szerenos.

Wszystkim uczniom z naszej gminy życzymy 
samych sukcesów w nauce, a nauczycielom dużo 
cierpliwości i satysfakcji z pracy.

Ewa Dryl 
zdjęcia: archiwum szkół

Bezpieczna szkoła w Tołczach – programy i zajęcia edukacyjne

Stawiamy na profilaktykę
Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma 

w Tołczach chętnie podejmuje działania mające 
na celu promocję zdrowego stylu życia i poprawę 
bezpieczeństwa. W 2022 r. w szkole realizowany 
jest program profilaktyczny, przy wsparciu Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
– „Jeździmy rowerem by wygrać z uzależnieniem”. 
W swoich założeniach program ma na celu wyko-
rzystać działania umożliwiające edukację dzieci, 
młodzieży, jak również rodziców i nauczycieli w za-
kresie uświadomienia i zapobiegania zagrożeniu, 
jakim jest przede wszystkim fonoholizm, czyli nało-
gowego korzystania z telefonu komórkowego oraz 
innych uzależnień behawioralnych, np. uzależnienia 

od mediów społecznościowych, gier komputerowych, 
nadmiernego korzystania z Internetu.

W ramach programu odbyły się różne działania 
związane z poprawą bezpieczeństwa na drodze. 
Dzieci dowiedziały się m.in. jak bezpiecznie korzy-
stać z hulajnogi elektrycznej. Zakupiono również 
stojaki rowerowe, w montaż których zaangażowali 
się rodzice. Wśród uczniów znacząco wzrosło zain-
teresowanie bezpieczną jazdą rowerem i potrzeba 
poznania zasad poruszania się w ruchu drogowym. 
W związku z tym w br. w szkole dwukrotnie zorga-
nizowano egzamin na kartę rowerową. Ponadto 
uczniowie wszystkich klas wzięli udział w spotka-
niach z policjantami, którzy przeprowadzili zajęcia 
profilaktyczne, dotyczące głównie bezpieczeństwa 
na drodze, poruszyli również kwestie cyberprze-
mocy, bezpieczeństwa w Internecie i codziennej 
pracy policji.

Z dużym zainteresowaniem uczniów klas IV-VIII 
spotkały się warsztaty przeprowadzone przez 
p. Emilię Wołyniec-Kurkowską, ph. „Profilaktyka 
uzależnień behawioralnych wśród młodzieży, czyli 
jak prze(ŻYĆ) w epoce cyfrowej”. W ramach zajęć 
profilaktycznych w szkole realizowane są zajęcia 
dotyczące edukacji prozdrowotnej, wycieczki ro-
werowe, zajęcia rozwijające pozytywne relacje ko-
leżeńskie. Realizacji zadań profilaktycznych sprzyja 
przyjazna atmosfera panująca w szkole i szeroka 
współpraca na poziomie gmina-szkoła-rodzina.

Tekst i zdjęcie:  
Monika Mariola Kondracka, Edyta Łukaszuk

W Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej 
realizowany jest program „Umiem pływać”

Jak ryby w wodzie

„Umiem pływać” to program powszechnej nauki 
pływania. Korzysta z niego 23 uczniów z kl. II i 18 uczniów 
z kl. IIIa z SP im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej. 
Uczniowie pod opieką nauczycieli wyjeżdżają raz w ty-
godniu na dwugodzinne zajęcia na basenie.

Na program składa się dziesięć spotkań. Zajęcia 
są dla uczniów bezpłatne i odbywają się na Pły-
walni Rodzinnej przy ul. Stromej w Białymstoku.

Dzieci pod opieką instruktora i ratownika wy-
konują 45-minutowe ćwiczenia przygotowujące 
do nauki pływania, rozprężające i rozwijające po-
szczególne mięśnie. Kolejna godzina przeznaczona 
jest na swobodne zabawy w wodzie i strefie relaksu. 
Wszystko odbywa się pod czujnym okiem wykwa-
lifikowanych pracowników pływalni. Najpilniejsi 
uczniowie czują się już jak ryby w wodzie.

Dzięki tym zajęciom uczniowie nie tylko uczą 
się pływać, ale rozwijają i podnoszą sprawność 
fizyczną, uczą się aktywnego stylu życia. Wiedzą, 
że pływanie doskonale wpływa na sprawność 
wszystkich układów anatomicznych człowieka, 
przyczynia się do polepszenia ogólnej wydajności 
organizmu, poprawia koordynację ruchową oraz 
zapobiega i koryguje wady postawy.

Tekst i zdjęcie: B. Komenda

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium wraz z wójtem gminy i dyrektorami placówek oświatowych.

Podczas zajęć na basenie dzieci uczą się m.in. bezpiecz-
nego korzystania z wody, sprzętu i współpracy w grupie.

Uczniowie wzięli udział w akcji #Bezpieczne Hulajnogi 
prowadzonej przez WORD Białystok.
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Rajd Rowerowy do Miejsc Pamięci Narodowej w gminie Turośń Kościelna

Kierunek – historia
Jak łączyć przyjemne z pożytecznym wie-
dzą uczestnicy Rajdu Rowerowego, który 
15 września br. wyruszył spod Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Przedszkolnymi „Bajeczka” w Niewodnicy 
Kościelnej. Ideą wydarzenia było upamięt-
nienie ofiar II wojny światowej, szczególnie 
osób związanych z gminą Turośń Kościelna.

W związku z przypadającą na 17 września, 83. 
rocznicą ataku sowietów na Polskę, dyrektor, na-
uczyciele i uczniowie NSP w Niewodnicy Kościelnej 
wraz z wójtem gminy odwiedzili miejsca pamię-
ci w Tołczach, Juraszkach i Borowskich Gzikach. 
Grzegorz Jakuć – wójt gminy przybliżył dzieciom 
i młodzieży fakty z historii naszej Małej Ojczyzny, 
w tym okoliczności utworzenia miejsc pamięci 

i informacje o osobach, którym są one poświęcone. 
Opowiedział m.in. o Małym Katyniu w Borowskich 
Gzikach – miejscu spoczynku przynajmniej 13 osób 
rozstrzelanych 24 czerwca 1941 r. przez funkcjo-
nariuszy NKWD. Marek Danilewicz – dyrektor NSP 
podkreślił, że dzięki wspólnej wycieczce rowerowej 
uczniowie mogą zgłębić lokalną historię, jak też 
integrując się, aktywnie spędzić czas i poznać 
walory przyrodnicze nadnarwiańskiej okolicy.

Wspólną modlitwą, odśpiewaniem hymnu 
państwowego i złożeniem kwiatów uczczono 
pamięć o poległych w latach 1939-1945.

Na zakończenie wydarzenia, wójt gminy 
opowiedział uczestnikom wycieczki o rajdach 
rowerowych po Polsce, w których od 2017 r., wraz 
z mieszkańcami gminy, bierze udział i zachęcił 

młode pokolenie do tej formy spędzania wol-
nego czasu. W podziękowaniu za zaproszenie, 
na ręce dyrektora NSP, wójt wręczył pamiątkowe 
koszulki, promujące tegoroczny rajd. Społeczność 
szkolna również podziękowała włodarzowi gminy 
za wspólnie spędzony czas.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Popławska

Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Chciałem być… 
nauczycielem

To był dzień pe-
łen podziękowań, 
gratulacji i życzeń. 
14 października br. 
odbyły się uroczyste 
obchody Dnia Eduka-
cji Narodowej. W wy-
darzeniu udział wzięli 
przedstawiciele samo-
rządu Gminy Turośń 
Kościelna: Grzegorz 
Jakuć – wójt, Elżbieta 
Ożarowska – skarbnik, 
Paweł Kondracki – sekretarz, delegacja Kuratorium Oświaty w Białymstoku: 
Krzysztof Sochoń – dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych 
i Kształcenia Specjalnego, jak również ks. Tomasz Powichrowski i ks. Jarosław 
Jóźwik – proboszczowie ościennych parafii, Ewa Chrabołowska – dyrektor 
Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, Barbara Oniśko – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Turośni Dolnej, Monika Mariola Kondracka – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Tołczach, Marek Danilewicz – dyrektor Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi „Bajeczka” w Niewodnicy Kościel-
nej i Tomasz Muszyński – dyrektor Niepublicznego Przedszkola ,,Puchatek” 
w Niewodnicy Kościelnej oraz nauczyciele i pracownicy obsługi placówek 
oświatowych z terenu gminy Turośń Kościelna. Gości przywitała Magdalena 
Żukiewicz – dyrektor GOK-u.

Następnie głos zabrał Grzegorz Jakuć, który dziękował nauczycielom za co-
dzienny trud włożony w wychowanie i edukację dzieci i młodzieży. Nagrody 
specjalne z rąk wójta gminy odebrali dyrektorzy i nauczyciele publicznych 
szkół, których praca i zaangażowanie przyczyniła się do szkolnych i pozasz-
kolnych sukcesów uczniów i promocji gminy. Wyróżniający się nauczyciele 
i pracownicy niepedagogiczni ZS w Turośni Kościelnej, SP w Turośni Dolnej, 
SP w Tołczach i NSP w Niewodnicy Kościelnej otrzymali nagrody dyrektorów.

Specjalnie dla świętujących wystąpił zespół Krawczyk Show z największymi 
przebojami Krzysztofa Krawczyka. Zabrzmiały znane i lubiane piosenki, m.in. 
„Byle było tak”, „Rysunek na szkle” czy „Chciałem być”.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Popławska

Bogata oferta zajęć w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej

Z myślą o uczniach
Wrzesień to miesiąc, który może budzić mieszane uczucia – z jednej 

strony wakacje już się skończyły, ale z drugiej – uczniowie jeszcze nie w pełni 
wdrożyli się do pracy. To nic kochani! Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej 
zachęca uczniów do działania! Nauczyciele przygotowali mnóstwo ciekawych 
zajęć, każdy na pewno znajdzie tu coś dla siebie. Dzieci mogą korzystać 
z nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych: SKS; Szkolne Koło Przyrodnicze; koło 
teatralne; zajęcia języka hiszpańskiego; zajęcia rozwijające uzdolnienia; zajęcia 
wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego; zajęcia 
logopedyczne; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; zajęcia rewalidacyjne; 
zajęcia TUS; zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Działając w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Kole Wolontariatu, 
uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje społeczne.

W szkole realizowane są różne programy edukacyjne i projekty, m.in. 
„Laboratoria Przyszłości”, „Aktywna tablica”, „Mega Misja”, „Przyjaciele Zip-
piego” oraz „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Proces dydaktyczny 
uatrakcyjniają spotkania z ciekawymi ludźmi i rozmaite warsztaty, np. robienia 
czekolady, IT for SHE Kids, „Muzeum w pudełku” oraz inne imprezy szkolne.

Uczniowie z trudnościami otoczeni są szczególną troską pedagoga szkolne-
go, pedagoga specjalnego, logopedy, terapeuty i znajdują adekwatną pomoc.

W ciągu dnia, dzieci mają możliwość zjedzenia obiadu dowożonego z ZS 
w Turośni Kościelnej, a po zakończonych zajęciach uczniowie objęci są opieką 
na świetlicy, której godziny pracy dopasowane są do potrzeb rodziców i dzieci.

Elżbieta Puścian 
zdjęcie: archiwum SP w Turośni Dolnej

Rowerzyści pokonali trasę z Niewodnicy Kościelnej, przez 
Juraszki, do Borowskich Gzików. Nad bezpieczeństwem 
uczestników rajdu czuwali policjanci z Komisariatu Poli-
cji w Łapach.

Dyrektorzy i nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Wójta 
Gminy wraz z Grzegorzem Jakuciem.

Dzieci z klas I-VIII wzięły udział w zajęciach IT for SHE Kids na których rozwijały swoje 
manualne i techniczne umiejętności.



OGŁOSZENIA

Działania prewencyjne na terenie gminy Turośń Kościelna

Profilaktyka jodowa
Informujemy, że dokonano aktualizacji 
planu wydawania i dystrybucji prepara-
tów ze stabilnym jodem na terenie Gminy 
Turośń Kościelna.

Prosimy mieszkańców naszej Gminy o zapo-
znanie się z tabelą dawkowania oraz z wykazem 
punktów wydawania preparatu stabilnego jodu 
w postaci tabletek jodku.

Jednocześnie informujemy, że tego typu nie-
bezpieczeństwo obecnie nie występuje, a przyjęty 
przez Gminę Turośń Kościelna plan ma charakter 
działania prewencyjnego, aby w sytuacji wystąpie-
nia zdarzenia, mieli Państwo świadomość, gdzie 
zgłosić się po preparat. Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji zapewnia, że odpo-
wiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona 
dla każdego z obywateli. Rząd przestrzega jedno-
cześnie przed profilaktycznym przyjmowaniem 
jodku potasu.

Jodek potasu jest wskazany do stosowania 
w przypadku katastrof nuklearnych, podczas 
których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych 

izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi 
radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu 
lub inhalacji substancji radioaktywnej. Tabletki 
z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącz-
nie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie 
władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki 
najlepiej w ciągu 2 do 8 godzin od momentu wy-
stawienia na działanie promieniowania. Wystarcza 
jednorazowe podanie zalecanej dawki.

Do wsparcia pracy w punktach dystrybucji 
zostaną skierowani pracownicy Urzędu Gminy, 
sołtysi i druhowie ochotniczych straży pożarnych 
z naszego terenu.

Obecnie z informacji, które przekazuje admi-
nistracja rządowa, wynika, że ryzyko wystąpienia 
zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Państwo-
wa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej prowadzą stały moni-
toring poziomu promieniowania w atmosferze. 
Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne 
są na stronie internetowej gov.pl/web/paa

Oprac. Patrycja Gościewska

Lp. Wykaz 
osób Wiek Dawkowanie

1. Noworodki 
i niemowlęta

Młodsze 
niż 1 

miesiąc
1/4 tabl.

2. Dzieci
Od 1 

miesiąca 
do 3 lat

1/2 tabl.

3. Dzieci Od 3 do 
12 lat 1 tabl.

4.
Dorośli do 60 

roku życia 
i dzieci

Powyżej 
12 lat 2 tabl.

5.

Kobiety 
w ciąży 

i karmiące 
piersią

Każdy 
wiek 2 tabl.

Nr punktu Lokalizacja punktu Strefa (obszar) Uwagi/Dostarcza

1. Świetlica OSP Chodory, adres: Chodory 3 Sołectwo: Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie OSP Chodory

2. Świetlica OSP Borowskie Michały, 
adres: Borowskie Michały 41A

Sołectwo: Borowskie Michały, Borowskie 
Gziki, Borowskie Skórki, Piećki OSP Borowskie Michały 

3. Świetlica OSP Borowskie Cibory, 
adres: Borowskie Cibory 39

Sołectwo: Borowskie Cibory, Borowskie Olki, Borowskie 
Wypychy, Borowskie Żaki, Bojary, Stoczki OSP Borowskie Olki 

4. Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej, 
adres: ul. Szkolna 2 Turośń Dolna Sołectwo: Turośń Dolna, Dobrowoda

OSP Turośń Dolna

5. Świetlica wiejska w Barszczówce, adres: Barszczówka 12 Sołectwo: Barszczówka

6. Świetlica wiejska w Baciutach, adres: Baciuty 41 Sołectwo: Baciuty Wieś, Baciuty Stacja, Baciuty Kolonia 

7. Świetlica wiejska w Trypuciach, adres: Trypucie 54A Sołectwo: Trypucie

8. Świetlica wiejska w Topilcu, adres: Topilec 8 Sołectwo: Topilec Wieś, Topilec Kolonia

9. Świetlica wiejska w Zawadach, adres: Zawady 17 Sołectwo: Zawady

10. Świetlica OSP Turośń Kościelna, adres: 
ul. Lipowa 109 Turośń Kościelna Sołectwo: Turośń Kościelna I, Turośń Kościelna II,

OSP Turośń Kościelna
11. Świetlica wiejska w Pomigaczach adres: Pomigacze 46 Sołectwo: Pomigacze, Juraszki, Lubejki

12. Świetlica OSP w Niewodnicy Koryckiej adres: 
ul. T. Kościuszki 52 Niewodnica Korycka Sołectwo: Niewodnica Korycka

OSP Niewodnica Korycka13. Parking naprzeciwko Kościoła w Niewodnicy Kościelnej, 
adres: ul. Kościelna 3 Niewodnica Kościelna Sołectwo: Niewodnica Kościelna

14. Świetlica wiejska w Zalesianach, adres: Zalesiany 31 Sołectwo: Zalesiany

15. Świetlica OSP w Iwanówce, adres: Iwanówka 32 Sołectwo: Iwanówka
OSP Iwanówka

16. Szkoła Podstawowa w Tołczach, adres: Tołcze 6 Sołectwo: Tołcze, Markowszczyzna, Niecki


