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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
wszystkim mieszkańcom gminy Turośń Kościelna,
ich rodzinom i bliskim,
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół.
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Głównym tematem ostatniej w 2018 r. sesji Rady Gminy było uchwalenie budżetu na bieżący rok.
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Wiary,
nadziei i miłości…

Aby czas zbliżających się Świąt Wielkanocnych był przystankiem w codziennym zgiełku – pełnym ciepła, życzliwości
i troski o dobro drugiego człowieka. Niech
w sercu każdego z nas obudzi się, nieraz
uśpiona miłość do bliskich oraz wiara w to,
że nie ma rzeczy niemożliwych i nadzieja
na słoneczne, pełne radości dni. W tym
szczególnym czasie cieszmy się z małych
rzeczy i podarujmy swoją obecność naszym
najbliższym.

Wesołych Świąt
życzy
Redakcja „Nowin”

2

Sesje Rady Gminy: 28 grudnia 2018 r. i 14 lutego 2019 r.

Obrady objęły szerokie spektrum tematów,
głównym był budżet gminy na 2019 r.
Budżet gminy na 2019 r.
Budżet gminy na rok 2019 i Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2029 Rada
Gminy przyjęła jednogłośnie.
Dochody zostały zaplanowane na kwotę
29.977.886 zł, a wydatki na kwotę 32.029.992 zł.
Priorytetem w zakresie planowania wydatków
bieżących było wykonanie ustawowych zadań
oświatowych, dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowych, zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej
infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Strukturę
zadań bieżących (23.765.537 zł) ilustruje tabela nr 1. Zadania inwestycyjne z rezerwą celową
(przeznaczona kwota 8.264.455 zł, 25,80% całego
budżetu) – tabela nr 2.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Ważnym punktem grudniowej sesji było również ustalenie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują

od 1 lutego 2019 r. Wzrost cen wynika: ze wzrostu
ceny wywozu odpadów na rynku ogólnokrajowym i ze zmiany systemu segregacji – z uwagi
na zmianę przepisów rozszerzono segregację
odpadów o odpady biodegradowalne. Podwyższenie należności za gospodarowanie odpadami
komunalnymi spowodowane jest także ciągłym
wzrostem ilości odpadów zmieszanych odbieranych z terenu gminy (np. w 2014 r. odebrano
407 ton, 2017 r. – 674 tony, a w 2018 r. – 845 ton).
Obsługa systemu gospodarowania odpadami
pokrywana jest wyłącznie z opłat wnoszonych
przez mieszkańców. Więcej informacji o zmianie
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na str. 6.
Zmiana budżetu na 2019 r.
Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była potrzebą zwiększenia środków finansowych o kwotę 450.880 zł, wynikającą ze złożonych
ofert przetargowych na zadanie inwestycyjne
„Przebudowa drogi gminnej w m. Czaczki Wielkie”.
W związku z końcowym rozliczeniem dofinansowania na zadania inwestycyjne zmniejszono plan
dochodów o 117.530 zł na inwestycję „Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz moder-

Tabela nr 1
Zadanie

Wydatki

Udział w budżecie

oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – sfinansowane
z subwencji i dotacji na oświatę w kwocie 5.886.648,00 zł

9.311.791 zł

39,92%

pomoc rodzinie i opieka społeczna i przeciwdziałanie narkomanii
i alkoholizmowi – sfinansowane z dotacji i akcyzy w kwocie 6.595.100,00 zł

7.523.713 zł

32,26%

urząd gminy, USC, rada gminy, diety i inkaso sołtysów

2.842.394 zł

12,18%

bieżące utrzymanie dróg, gospodarka komunalna, odbiór
odpadów komunalnych oraz oświetlenie uliczne

2.961.153 zł

12,46%

pozostałe zadania bieżące: OSP, GOK i zadania w zakresie sportu

1.126.486 zł

4,83%

Treść

wanym budynku byłej remizy strażackiej, przy
ul. Lipowej 109 w Turośni Kościelnej, zaszła
konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Kultury. Oprócz zmiany adresu,
w Statucie wprowadzono nowy zapis: przy
GOK-u powołano Radę Programową, jako organ
doradczo-kontrolny.

Nowe technologie umożliwiają sprawniejsze przeprowadzenie głosowania.

nizacja studni w Baciutach” oraz zwiększono plan
dochodów o 177.000 zł na zadanie realizowane
w 2018 r. „Zagospodarowanie działek gminnych
na cele sportowo-turystyczne”. Konsekwencją
dokonanych zmian w budżecie gminy była zmiana
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2018-2019.
Analiza wynagrodzeń nauczycieli
Artykuł 30 ustawy Karta Nauczyciela nakłada na organy prowadzące placówki oświatowe
wymóg osiągnięcia, w skali roku, minimalnych
przeciętnych wynagrodzeń nauczycieli, określonych odrębnie dla każdego szczebla awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia
tej wysokości należy wypłacić nauczycielom
jednorazowy dodatek uzupełniający. Wartości
średniego wynagrodzenia na 1 stycznia 2018 r.
wynosiły brutto: nauczyciela stażysty – 2.752,92 zł,
nauczyciela kontraktowego – 3.055,74 zł, nauczyciela mianowanego – 3.964,20 zł, zaś nauczyciela
dyplomowanego – 5.065,37 zł.

Przedstawione przez wójta sprawozdanie
obrazuje, że średnie wynagrodzenie nauczycieli
w naszych szkołach jest wyższe niż wynagrodzenie
średnie przewidziane w Karcie Nauczyciela. Nie
zachodziła więc potrzeba wypłacania dodatku
uzupełniającego.
Przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt
Rada Gminy uchwaliła „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2019 r.” Program ten musi zostać przyjęty
przez samorządy do końca marca. Ma on na celu
zapewnienie opieki bezpańskim czworonogom,
a także populacji bezdomnych zwierząt. Na realizację programu zaplanowano kwotę 51.500 zł.
Nowy Statut Gminnego Ośrodka Kultury
w Turośni Kościelnej
W związku ze zmianą siedziby GOK-u, który
od nowego roku funkcjonuje w zmodernizo-

Nazwy dróg i inne uchwały
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowościach: w Niewodnicy Kościelnej – ul. Jagodowa,
ul. Jeżynowa i ul. Lisia, w Baciutach – ul. Dębowa
i w Nieckach – ul. Leszczynowa.
Na grudniowej sesji Rady Gminy podjęto
także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na wynajem na czas nieoznaczony lokalu
użytkowego przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej – Dworek Myśliwski dotychczasowym
najemcom: Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi
i Stowarzyszeniu Narwiańska Akcja Rozwoju
Ekonomicznego Wsi. Zatwierdzono też Gminny
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019 oraz uchwalono plany
pracy Rady Gminy i jej komisji.
Głosowanie elektroniczne i stream
w internecie
28 grudnia 2018 r. podczas sesji Rady Gminy
Turośń Kościelna wszystkie głosowania po raz
pierwszy odbywały się w sposób elektroniczny.
Każdy z radnych za pośrednictwem specjalnego
oprogramowania oddaje głos, który od razu
wyświetlany jest na ekranie. Podczas wdrożenia systemu nie obeszło się bez drobnych
pomyłek i awarii, nad wszystkim czuwał jednak
informatyk, który pomagał w zaistniałych sytuacjach. W sali konferencyjnej zainstalowana
jest również kamera, która przesyła nagrania
z obrad bezpośrednio na stronę internetową
gminy oraz do Biuletynu Informacji Publicznej.
Pojawiają się także informacje o głosowaniu –
kto i jaki głos oddał w danej sprawie. Oznacza
to, że każdy zainteresowany mieszkaniec może
śledzić przebieg sesji.
Alina Bondar
Zdjęcia: Bożena Bieryło

Tabela nr 2
Zadania

Wydatki

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy

270.000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej – zadanie to zostało zapisane w załączniku przedsięwzięć do realizacji na lata 2020-2023

20.000,00 zł

Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna – dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 871.393 zł

1 224 908,00 zł

Przebudowa rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt
Napoleoński – zadanie o łącznym koszcie 4.000.000 zł będzie realizowane z Powiatem w proporcji 50/50

1.000.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 106675B w Czaczkach Wielkich – dofinansowanie do tego zadania z Budżetu Państwa
w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 586.000 zł

1.305.000,00 zł

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

50.000,00 zł

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej

120.000,00 zł

Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach

2.814.880,00 zł

Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna (w tym w ramach funduszu sołeckiego 80.072 zł)

110.072,00 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna

30.000,00 zł

Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – turystyczne (w tym w ramach funduszu sołeckiego 80.072 zł)

307.109,00 zł

Zakup gruntu w ramach funduszu sołeckiego

12.486,00 zł
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Podsumowanie finansów gminy Turośń Kościelna za rok 2018

Wykonanie budżetu
Przedstawiamy zestawienia budżetowe za 2018 r. Z punktu widzenia księgowości, okres ten został właśnie rozliczony i zamknięty. Warto więc zobaczyć,
jak wygląda realizacja gminnych dochodów i wydatków oraz inwestycji. Dochody gminy zamknęły się w kwocie 32.723.537,46 zł, co stanowi 100,75%
planu. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 37.881.753,17 zł, czyli 95,53% przewidywań. Dochody bieżące to kwota 26.153.406,02 zł, a wydatki bieżące
to 22.941.104,85 zł. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 3.212.301,17 zł, tym samym zostały spełnione wymagania określone przepisami ustawy o finansach publicznych. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 14.940.648,32 zł. Realizację gminnych dochodów i wydatków
oraz inwestycji w uproszczonych zestawieniach przedstawiają poniższe tabele.
Ryszarda Wojszel
L.pl
1

Zrealizowane dochody

L.p.

Dochody majątkowe (sprzedaż działek
i dofinansowanie inwestycji)

6.570.131,44

1

Zrealizowane wydatki
Wydatki inwestycyjne

14.940.648,32

2

Dochody z subwencji ogólnej

1.119.376,00

2

Dotacje podmiotowa dla GOK

3

Dochody z subwencji oświatowej

5.068.786,00

3

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

8.615.302,23

4

Dochody z tyt. dotacji na zadania oświatowe
i innych wpłat na oświatę

688.120,53

4

Pomoc społeczna i pomoc rodzinie

7.741.415,99

5

Dochody z tytułu dotacji na opiekę społeczną i rodzinę

7.014.687,50

5

Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy i Urzędu Gminy

2.691.038,89

6

Dochody z podatków i opłat

10.916.576,16

6

Koszty obsługi gospodarki odpadami komunalnymi

651.976,42

7

Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne

535.830,79

7

Drogi oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami

949.001,43

810.029,04

8

8

Pozostałe dochody

Ogółem

550.679,54

Pozostałe wydatki

32.723.537,46

1.741.690,35

Ogółem

Przychody budżetu (wolne środki, nadwyżka budżetowa, pożyczki i kredyty)
Rozchody budżetu (spłata zaciągniętych pożyczek)

37.881.753,17
7734856,67

559.588,00

Zadłużenie Gminy (18,96 % zrealizowanych dochodów)

6.204.214,62

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w 2018r.
Wydatki majątkowe w 2018 r.
z tego źródła finansowania
Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

rok budżetowy 2018

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

wpłaty
mieszkańców

środki unijne

budżet państwa
1

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy

349.963,29

301.887,31

–

48.075,98

2

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej
i elektrycznej w gminie Turośń Kościelna

4.185.861,79

540.765,72

–

398.637,52

3

Przebudowa rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza
w kierunku granicy z gminą Choroszcz – etap I (gmina Turośń Kościelna)
w proporcji budżet państwa 1.343.948,77, powiat 1.383.467,22 zł.

1.383.467,22

383.467,22

4

Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę z rozbudową drogi
powiatowej Nr 1501B – droga 678 Zalesiany – w proporcji 50/50

25.215,00

25.215,00

5

Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę z rozbudową drogi
powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki – w proporcji 50/50

9.840,00

9.840,00

6

Przebudowa drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze- Lubejki
wraz z drogą gminną nr 106666B w m. Pomigacze

5.179.550,02

2.603.843,02

7

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Iwanówka

80.000,00

64.000,00

8

Przebudowa drogi gminnej nr 106675B w Czaczkach
Wielkich(dokumentacja projektowa)

33.825,00

9

Przebudowa drogi gminnej nr 106662B w Zalesianach

10

1.000.000,00

–
3.246.458,55

–

–

–

–

–

–

–

–

650.000,00

1.925.707,00

–

–

16.000,00

–

33.825,00

–

–

–

67.404,00

53.904,00

–

13.500,00

–

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

5.000,00

5.000,00

–

–

–

11

Zakup średniego zestawu ratownictwa
technicznego dla OSP Turośń Dolna

32.000,00

2.000,00

–

30.000,00

–

12

Wyposażenie i urządzenia ratownictwa-Program I Priorytet IIIB

61.476,62

539,65

–

60.936,97

–

13

Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej
oraz budowa studni w Baciutach

693.720,00

51.410,13

529.412,87

–

112.897,00

14

Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna

79.922,20

73.351,90

–

–

15

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej

2.158.312,18

111.848,09

–

496.464,09

16

Wykonanie „Ławki Niepodległości dla samorządów”

37.286,00

8.461,70

–

28.824,30

–

17

Zagospodarowanie części działki przy remizie
OSP w Borowskich Michałach

37.515,00

27.515,00

–

10.000,00

–

18

Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania
– budowa otwartych stref aktywności sportowej

9.840,00

9.840,00

–

–

–

19

Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – turystyczne

Ogółem

4

510.450,00

510.450,00

14.940.648,32

4.817.163,74

1.550.000,00

6.570,30

–

3 729 412,87

–

2.538.252,07

–

3.855.819,64

Wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Gmina Turośń Kościelna w 2019 roku złożyła szereg wniosków o dofinansowanie
zadań inwestycyjnych. Wnioski dotyczą
pozyskania środków finansowych z budżet
państwa jak również unii europejskiej.
W ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka
niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskie na lata 2014-2020
złożono cztery odrębne wnioski aplikacyjne na
wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją remiz strażackich w Borowskich
Michałach, Borowskich Ciborach, Chodorach i Iwanówce. W przypadku pozytywnej decyzji o dofinansowaniu obiekty te zyskają nie tylko nowe walory
estetyczne, ale także poprawi się ich efektywność
energetyczna, co w konsekwencji zmniejszy koszty
ich utrzymania. Wysokość dofinansowania może
wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to
czerwiec 2019 r.
Wspólnie z kilkoma gminami będącymi członkami Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi złożono
wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. Projekt pod nazwą
„Promocja i ochrona różnorodności biologicznej
Gmin Górnej Narwi” ma na celu ograniczenie i równomierne rozłożenie presji turystycznej poprzez
m. in. zagospodarowanie działek znajdujących
się w Otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego
oraz obszarze Natura 2000. W przedmiotowym
projekcie ujęto działki gminne położone w Turośni Dolnej, Baciutach, Borowskich Ciborach oraz
Topilcu. Zakres robót obejmuje w szczególności
wykonanie utwardzenia terenu, miejsc parkingowych, nasadzeń zieleni, budowy altan czy też
ustawienia ławek, stołów i koszy na śmieci. Przewidywany termin rozstrzygnięcie konkursu, w którym
można liczyć na wsparcie w wysokości do 85%, to
czerwiec tego roku.
W związku ogłoszonym przez Wojewodę Podlaskiego naborem wniosków na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych
i dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, po przeanalizowaniu możliwości tech-

nicznych, finansowych oraz pod kątem zgodności
z założeniami konkursu postanowiono aplikować
o dofinansowanie trzech odcinków dróg gminnych,
które to w przypadku pozytywnej decyzji zyskają
nową utwardzoną nawierzchnię.
Ministerstwo Sportu i Turystyki na początku bieżącego roku ogłosiło nabór w ramach II edycji rządowego programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA). Gmina zaplanowała
wykonanie takich stref w pięciu miejscowościach,
a mianowicie w Nieckach, Borowskich Ciborach,
Turośni Dolnej, Baciutach oraz Niewodnicy Kościelnej. Celem tego typu inwestycji jest budowa
ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych
grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni do
uprawiania sportu jako formy spędzania wolnego
czasu. Wariant podstawowy tzw. OSA składa się
z siłowni plenerowej (minimum 6 urządzeń) oraz
strefy relaksu (4 ławki, plenerowe urządzenia do
gier, np. gier planszowych typu szachy/warcaby
itp., zagospodarowanie zieleni). Dofinansowanie
do każdej Otwartej Strefy Aktywności wynosi
25 tys. zł. Przewidywany termin rozstrzygnięcia
konkursu to koniec maja 2019 roku.
Kamil Dobrzyński

Związek Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego ma nowe władze

Przebudowa drogi gminnej w Czaczkach Wielkich

Projekty unijne w Gminie Turośń Kościelna

Nowa droga jesienią

GUS na plus

Już we wrześniu tego roku będziemy jeździć
przebudowaną drogą gminną w Czaczkach Wielkich. Umowa na wykonanie robót została podpisana w lutym br. Wykonawcą inwestycji jest
firma Solidmat Mateusz Regucki z Zabłudowa,
a jej wartość opiewa na 1.729.879,38 zł.
Zgodnie z panującą obecnie na rynku tendencją, cena oferty znacznie przewyższała kwotę, którą
gmina zabezpieczyła w budżecie na podstawie
kosztorysów inwestorskich i zamierzała przeznaczyć za sfinansowanie zadania. Radni uznali jednak
za zasadne wykonanie długo oczekiwanej przez
mieszkańców przebudowy i zdecydowali o zwiększeniu środków na ten cel.
Ponadto, na uwagę zasługuje fakt, iż gmina
Turośń Kościelna, dzięki złożonym wnioskom
już trzeci raz z rzędu otrzymała dofinansowanie
z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na przebudowę odcinków dróg gminnych. Wartość dofinansowania drogi w Czaczkach Wielkich
wyniesie 586.909,95 zł.
Tekst i zdjęcie:Kamil Dobrzyński

Gmina Turośń Kościelna jest samorządem, który
w należyty sposób gospodaruje środkami finansowymi z Unii Europejskiej – dowodzą najnowsze
dane Głównego Urzędu Statystycznego. Jak się
okazuje, nie sztuką jest otrzymanie dofinansowania. Najważniejsze, aby je mądrze zagospodarować.
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące wartości projektów realizowanych w polskich
gminach z funduszy unijnych w ramach polityki
spójności. We wszystkich 2.478 gminach w Polsce realizowane były projekty unijne z polityki
spójności, a gmina Turośń Kościelna uplasowała
się na 126. pozycji pod względem ich wartości.
Chodzi tu przed wszystkim o fundusze ze środków
Unii Europejskiej na lata 2014-2020, dostępne w ramach programów krajowych, takich jak PO Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych
(w przypadku gminy Turośń Kościelna – Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego).
Zauważyć należy, że dane GUS dotyczą wszystkich
projektów realizowanych na terenie danej gminy, tzn.
realizowanych nie tylko przez samorząd, ale również
przez stowarzyszenia, organizacje pozarządowe,
szkoły czy przedsiębiorców.
Na łamach Gazety Współczesnej, Grzegorz
Jakuć – wójt gminy powiedział, że tak wysokie
miejsce w rankingu: „To sukces wszystkich: rady,
wójta i pracowników urzędu, którzy przygotowują
wnioski o środki unijne. Nowe inwestycje poprawiają standard życia. Ostatnio stawiamy na OZE.
Już 400 domów ma te instalacje i będą kolejne”.
W zestawieniu nie wzięto pod uwagę Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 20142020) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW), w ramach którego gmina także pozyskała
środki unijne w wysokości ponad 2 mln zł.
Marek Klepacki

Szansa na kolejne dotacje

Nasz wójt szefem ZGWWP
Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościelna
został przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego. Wybory władz na kolejną kadencję przeprowadzono podczas XXIII
Zgromadzenia Ogólnego ZGWWP.
Zgromadzenie odbywało się 7 i 8 lutego 2019 r.
w Białowieży. Uczestniczyło w nim 110 osób, przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich
i gości. Wśród tych ostatnich byli m.in. wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś, Bohdan
Paszkowski – Wojewoda Podlaski, posłowie na Sejm
RP: Mieczysław Baszko, Dariusz Piontkowski, Jacek Bogucki, Kazimierz Gwiazdowski i Tomasz
Cimoszewicz, Magdalena Tymińska – zastępca
prezesa WFOŚiGW oraz Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii,, która jest
również szefową międzyresortowego zespołu ds.
energii prosumenckiej powołanego przez premiera
Mateusza Morawieckiego. Minister zwróciła uwagę
na plan zmian legislacyjnych, związanych z programem Energia Plus i produktami bankowymi,
z których będą mogli korzystać uczestnicy tego
programu. Jego celem jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby i sprzedaż
nadmiaru tej energii do sieci.
W związku z upływem czteroletniej kadencji
organów ZGWWP, pierwszego dnia obrad, przeprowadzono wybory. Zatem... przedstawiamy nowy
zarząd: Grzegorz Jakuć (gmina Turośń Kościelna
– 51 głosów) – przewodniczący oraz członkowie:
Piotr Kłys (gm. Łomża), Zbigniew Karwowski (gm.
Mońki), Ewa Kulikowska (gm. Sokółka), Raisa Rajeck
(gm. Bielsk Podlaski).
Naszemu wójtowi życzymy samych sukcesów
na nowo objętym stanowisku.
źródło: www.zgwwp.org.pl

Roboty budowlane związane z budową przepustu w ciągu drogi w Czaczkach Wielkich.
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Zmiana stawek opłat za odpady komunalne

Śmieci – nowe ceny
W wyniku wzrostu kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych, od 1 lutego 2019 r.
na terenie gminy Turośń Kościelna, zmieniły się wysokości opłat za wywóz odpadów
komunalnych.
Jest to trend ogólnopolski, dotyczący wszystkich gmin, a spowodowany jest m.in. wzrostem
opłaty środowiskowej za składowanie odpadów,
wprowadzeniem obowiązku segregowania całej
frakcji odpadów biodegradowalnych, wzrostem
cen energii, paliwa i płacy minimalnej.
Zgodnie z obowiązującym prawem, system
gospodarki odpadami komunalnymi w gminie
musi się samofinansować, co oznacza, że wysokość opłaty powinna być tak ustalona, aby
pokrywać koszty ponoszone przez gminę.
Samorząd nie może dopłacać do systemu,
ani wydawać pieniędzy z opłat mieszkańców
na inne cele niż gospodarowanie odpadami.
Zaznaczyć należy, że gmina Turośń Kościelna
od 2013 r. nie podwyższała opłat za wywóz odpadów komunalnych. Pomimo tego, że koszty
ciągle rosły, opłaty pozostały na pierwotnym
poziomie, a nawet w 2014 r. zostały obniżone
dla właścicieli nieruchomości segregujących
odpady. Jednocześnie, biorąc pod uwagę głosy
mieszkańców, rozszerzony został zakres usług

poprzez zwiększenie częstotliwości odbioru
odpadów zmieszanych w okresie letnim.
Sytuacja diametralnie zmieniła się w 2019 r.
Oferty w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów były wyższe niż środki, jakie gmina
mogła przeznaczyć na ten cel. Najniższą ofertę
złożyła spółka MPO Białystok – 775.319,04 zł (brutto). To znacznie wyższa kwota niż przewidywane wpływy z opłat wnoszonych przez właścicieli
nieruchomości przy obowiązujących stawkach.
Kolejne oferty (brutto): Koma Białystok – 943 tys. zł
i PU-A „Astwa” Białystok – 972 tys. zł.
Podwyżka opłat jest efektem wzrostu kosztów
przetwarzania odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach. Wzrosła też opłata za korzystanie
ze środowiska, tzw, „opłata marszałkowska”, której
wysokość jest ustalana rozporządzeniem Rady
Ministrów. Opłata środowiskowa za zmieszane
odpady komunalne w kolejnych latach przedstawiała się następująco: 2013 – 115,41 zł/Mg
(Mg – megagram, czyli tona), 2014 – 119,68 zł/Mg,
2015-2017 – 120,76 zł/Mg, 2018 – 140 zł/Mg, 2019
– 170 zł/Mg. W roku 2020 i w kolejnych latach
będzie wynosić 270 zł/Mg.
Koniecznym było też uwzględnienie zmiany
zakresu umowy, dotyczącej wprowadzenia odbioru
odpadów biodegradowalnych BIO (brązowe worki)
bezpośrednio z nieruchomości. Rozporządzenie

Nowe stawki opłat
Nieruchomości zamieszkałe (stawka miesięczna)
sposób selektywny

sposób zmieszany

gospodarstwo domowe 1 os. – 16 zł

gospodarstwo domowe 1 os. – 33 zł

gospodarstwo domowe 2 os. – 31 zł

gospodarstwo domowe 2 os. – 65 zł

gospodarstwo domowe 3 os. – 44 zł

gospodarstwo domowe 3 os. – 96 zł

gospodarstwo domowe 4 os. – 56 zł

gospodarstwo domowe 4 os. – 125 zł

gospodarstwo domowe 5 os. – 69 zł

gospodarstwo domowe 5 os. – 155 zł

gospodarstwo domowe 6 os. – 79 zł

gospodarstwo domowe 6 os. – 182 zł

gospodarstwo domowe 7 os. i większe – 89 zł

gospodarstwo domowe 7 os. i większe – 209 zł

Nieruchomości niezamieszkałe (stawka miesięczna)
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sposób selektywny

sposób zmieszany

pojemnik do 0,12 m3 – 46 zł

pojemnik do 0,12 m3 – 82 zł

pojemnik od 0,121 m3 do 0,24 m3 – 84 zł

pojemnik od 0,121 m3 do 0,24 m3 – 146 zł

pojemnik od 0,241 m3 do 0,36 m3 – 117 zł

pojemnik od 0,241 m3 do 0,36 m3 – 209 zł

pojemnik od 0,361 m3 do 0,66 m3 – 184 zł

pojemnik od 0,361 m3 do 0,66 m3 – 334 zł

pojemnik od 0,661 m3 do 1,1 m3 – 318 zł

pojemnik od 0,661 m3 do 1,1 m3 – 564 zł

pojemnik do 7 m3 – 1.839 zł

pojemnik do 7 m3 – 3.469 zł

Ministra Środowiska z 29.12.2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów zobowiązało gminę do zapewnienia właścicielom nieruchomości
możliwości gromadzenia wszystkich odpadów
biodegradowalnych i przekazywania ich zgodnie
z harmonogramem.
Kolejnym istotnym czynnikiem, wpływającym
na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów,
jest wzrost masy wytwarzanych odpadów zmieszanych na terenie gminy Turośń Kościelna. W latach
2014-2016 ilość zmieszanych odpadów komunalnych była na podobnym poziomie – 400-500 ton.
Natomiast, w 2017 r. ilość ta niepokojąco wzrosła,
bo o 154,35 ton, w stosunku do 2016 r. Z przedstawionych w 2018 r. raportów, przekazywanych
przez spółkę MPO wynika, że ilość odbieranych odpadów zmieszanych cały czas rośnie, co powoduje
wyższą stawkę za ich odbiór i zagospodarowanie.
W 2018 r. mieszkańcy przekazali rekordową ilość
tych odpadów, ponad 800 ton.
Ważnym elementem systemu kształtującym
znaczne wydatki jest Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych oraz specyfika dostarczanych przez mieszkańców odpadów problematycznych jak, np. odpady remontowo-budowlane, czy
niebezpieczne, których zagospodarowanie wiąże
się z wysokimi kosztami.
Pomimo zmiany wysokości stawki opłaty za odpady komunalne, w dalszym ciągu jest możliwe
20% zwolnienie z tej opłaty gospodarstw, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej
do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 12.03.2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508
z późn. zm.).
Wszystkie wyżej wymienione czynniki miały
decydujący wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Istnieje
ustawowy obowiązek ustalania takiej wysokości
opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, aby zabezpieczała ona pokrycie wszystkich
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Bez wprowadzenia
podwyżki opłaty za odpady, w budżecie gminy
Turośń Kościelna brakowałoby środków na zapłatę
za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych, ponieważ zgodnie ze stanowiskiem
regionalnych izb obrachunkowych, gminy nie
mogą finansować tych opłat środkami pochodzącymi z budżetu.
Anna Czech

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje:

Nowy format dowodów osobistych

Zmiany
w Karcie Dużej Rodziny

E-dowody

Dotychczas prawo do bezterminowego
używania Karty Dużej Rodziny mieli jedynie rodzice, którzy w momencie składania wniosku o jej wydanie wychowywali
minimum troje dzieci w wieku do 18. lub
25. roku życia, w przypadku osób uczących
się w szkole lub szkole wyższej a także bez
ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci
legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny
mogą ubiegać się także rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali i mieli na utrzymaniu minimum trójkę dzieci. Nie ma znaczenia w jakim
wieku dzieci są obecnie oraz to czy żyją. Należy
pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej
Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd

pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd
ograniczył władzę rodzicielską. Karta przysługuje
też osobom, które żyją w konkubinacie. W przypadku, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem
trojga dzieci, wówczas nie może korzystać z ulg.
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu
w rodzinie. Rodzice mają prawo do zniżek bezterminowo. Karta uprawnia między innymi do 37%
zniżki na przejazdy kolejowe na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne, do 50% ulgi
opłaty za paszport, bezpłatny wstęp do parków
narodowych.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć
wniosek. Druki wniosków dostępne są w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni
Kościelnej i na http://gops.turosn.pl w zakładce
dokumenty do pobrania.
Marlena Banel

Od 4 marca można składać wnioski o wydanie e-dowodu. Warstwa elektroniczna umożliwi
uwierzytelnianie się w e-usługach, podpisywanie dokumentów elektronicznych, korzystanie
z automatycznych bramek granicznych na lotniskach i komunikację obywatela z administracją publiczną, służbą zdrowia oraz podmiotami
komercyjnymi,
E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe
funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość posiadacza i jego obywatelstwo oraz
uprawnia do przekraczania granic niektórych
państw. Wszystkie dowody, wydane na podstawie
wniosków złożonych po 4 marca, będą miały warstwę elektroniczną, a proces wymiany dokumentu
będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.
Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego
na e-dowód będzie bezpłatna.
Od 4 marca nieznacznie zmienił się dotychczasowy formularz wniosku. Został poszerzony
o możliwość wskazania nowych powodów
ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję
z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu
osobistego. Przy składaniu wniosku online
warto zapoznać się wcześniej z wymogami,
jakie powinno spełniać zdjęcie (załączanie
niepoprawnie wykonanego zdjęcia to najczęstszy błąd).
Jako rodzic, opiekun prawny lub kurator możesz
wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego. Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny,
nie musisz go wymieniać.
Paweł Kondracki

Fundusz sołecki 2019

Wodociąg tranzytowy do Niewodnic

By żyło się lepiej

Więcej wody
dla ochłody

W lutym ubiegłego roku Rada Gminy Turośń
Kościelan podjęła uchwałę o wyodrębnieniu
w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Informacje o wysokości środków przeznaczonych na dane sołectwo
zostały przekazane sołtysom wsi, a następnie
we wszystkich sołectwach odbyły się zebrania,
na których zostały podjęte uchwały w sprawie
przyjęcia wniosków o realizację przedsięwzięć
na obszarze danego sołectwa w ramach funduszu
sołeckiego. Mieszkańcy na zebraniach wykazywali
się dużą pomysłowością, ale wybór konkretnego
zadania realizowanego w ramach funduszu nie
był łatwy. Przede wszystkim planowane przedsięwzięcia musiały zawierać się w katalogu zadań
własnych gminy. Środki funduszu zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
mogły być również przeznaczane na pokrycie
wydatków na działania zmierzające do usunięcia
skutków klęski żywiołowej. Po wielu dyskusjach,
mieszkańcy poszczególnych wsi zadecydowali,
że środki funduszu w większości sołectw przeznaczone będą na poprawę stanu gruntowych
dróg gminnych lub zagospodarowanie i wyposażenie terenów przeznaczonych na rekreację

i wypoczynek, budowę placów zabaw dla dzieci
oraz rozbudowę oświetlenia drogowego. Wnioskowane przez poszczególne sołectwa inicjatywy
będą realizowane w roku bieżącym w ramach
zadań własnych gminy. Zaplanowane zadania
będą służyły głównie poprawie warunków życia
mieszkańców, ale również integracji społeczności
lokalnej.
W bieżącym roku na realizację przedsięwzięć
w ramach funduszu przyznano ogółem 486 456 zł.
Wysokość środków przypadająca na poszczególne
sołectwo oblicza się według wzoru określonego
w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim i uzależniona jest od liczby mieszkańców
danego sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego. I tak np. fundusz sołecki
w miejscowości o największej liczbie mieszkańców
wynosi blisko 40 tysięcy złotych, natomiast miejscowościom o niewielkiej liczbie mieszkańców
przyznano fundusz w kwocie niespełna 9 tysięcy
złotych. Wydatki poniesione w ramach funduszu
sołeckiego podlegają zwrotowi z budżetu państwa
i w naszej Gminie maksymalna kwota zwrotu wyniesie ok. 13,102%.
Marek Klepacki

Rozwiązany zostanie problem z ciśnieniem
i ilością wody w okresie upałów w Niewodnicy
Kościelnej i Koryckiej. Gmina Turośń Kościelna
zleciła Wodociągom Podlaskim Sp. z o.o. wykonanie robót budowlanych związanych z budową
wodociągowej sieci tranzytowej tzw. spinki już
istniejących sieci.
Problem z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców obu Niewodnic wynika z faktu, iż rura wodociągowa w miejscowości Zalesiany ma mały
przekrój. Wybudowany w latach 90. wodociąg
na odcinku przejścia przez tę miejscowość
ma średnicę 110 mm, co powoduje znaczne
ograniczenie przepływu wody w okresie zwiększonych poborów. Opracowany w 2018 r. projekt
budowlany zakłada budowę tranzytowej sieci
wodociągowej o średnicy 150 mm i łącznej długości 2,4 km. Inwestycja o wartości prawie 300
tys. zł rozwiąże problem z wodą dla mieszkańców
Niewodnic, a także umożliwi przyłączanie nowych nieruchomości znajdujących się na trasie
budowanego rurociągu.
Kamil Dobrzyński
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Klub Seniora – wyjazd kulturalno-edukacyjny do Warszawy

Aktywni na starcie
Najlepszy sposób na integrację? Wspólna wycieczka. Taką formę zintegrowania
wybrali seniorzy z gminy Turośń Kościelna,
którzy 28 lutego br. uczestniczyli w wyjeździe kulturalno-edukacyjnym do Warszawy.
Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Telewizji Polskiej. Zainteresowani odwiedzi studio nagraniowe popularnego programu
śniadaniowego, przyjrzeli się pracy reporterów
i poznali „od kuchni” studio reżyserskie. Następnie
zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego,
gdzie – dzięki ekspozycjom, replikom i cyfrowym
rekonstrukcjom odwzorowującym stolicę z 1944
r. – mogli zgłębić wiedzę o wydarzeniach historycznych z okresu II wojny światowej. O losach
Polaków w latach 30. i 40. ubiegłego stulecia
opowiada także musical „Piloci”, który uczestnicy
wycieczki obejrzeli w Teatrze Roma. Klub Seniora
działa w naszej gminie od niedawna i zachęca
osoby w wieku 60+ do wstąpienia w szeregi aktywnej grupy trochę starszych nastolatków.
Agnieszka Danilczuk
Zdjęcie: Archiwum GOK-u

Uczestnicy wycieczki w gmachu Telewizji Polskiej.

Walne zebrania w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Turośń
Kościelna

Z książką za pan brat

Wspólny cel – szkolenie załogi OSP

O bohaterach i utworach literackich oraz wspólnych celach i działaniach
dyskutowali miłośnicy książek – niemal 30 bibliotekarzy powiatu białostockiego z władzami i pracownikami Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu
Gminy Turośń Kościelna na spotkaniu podsumowującym działalność bibliotek
w 2018 r.
„Między wojenną historią, a kobiecą perspektywą w 80. rocznicę wybuchu
II wojny światowej” – takie hasło przyświecało szkoleniu, które odbyło się 27
lutego 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni Kościelnej. Wśród
zaproszonych gości były reprezentantki Departamentu Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku: Edyta Jurkiewicz –
zastępca dyrektora i Katarzyna Kłoczko-Arent – kierownik.
O wyzwaniach biblioteki działającej w strukturze centrum kultury
mówiła Alina Kowalczuk, przedstawicielka Gminnej Biblioteki Publicznej
w Turośni Kościelnej. Iwona Jaźwińska, logopeda i pedagog opowiedziała
bibliotekarzom, uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej
o poezji z okresu II wojny światowej. Wykład „Kobieta jako bohaterka literacka
i twórczyni bez lukru
i retuszu” wygłosiła Lidia Moroz, psycholog,
klubowicz DKK w Rybołach.
Podsumowaniem spotkania było
przedstawienie celów
i działań bibliotek publicznych powiatu białostockiego w 2018 r.
p r ze z M a ł g o r z atę
Seminarium zostało zorganizowane przez Książnicę Podla- Rokicką-Szymańską,
ską we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblio- kierownik Biblioteki
teką Publiczną w Turośni Kościelnej. Otworzyło je wystą- Publicznej Powiatu
pienie Grzegorza Jakucia, wójta gminy oraz Bożeny Bieryło, Białostockiego.
dyrektor GOK-u.
Alina Kowalczuk

Przedstawienie osiągnięć jednostek OSP, współpracy w zakresie ratownictwa w minionym roku i pozyskania nowoczesnego wyposażenia i sprzętu.
Tym m.in. pochwalili się strażacy podczas zebrań walnych w jednostkach
OSP naszej gminy.
W zebraniach uczestniczyli Grzegorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna, przedstawiciele samorządu terytorialnego, jak również współpracujący
z ochotnikami przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej: mł. bryg. Dariusz
Koc – zastępca Komendanta Miejskiego PSP, bryg. Robert Tadeusz Dzierżek
– dowódca JRG nr 5 w Łapach, st. kpt. Andrzej Zalewski – zastępca dowódcy
JRG Nr 5 w Łapach, mł. bryg. Sebastian Zdanowicz – zastępca dowódcy JRG
Nr 4 w Białymstoku, mł. bryg. Andrzej Łęczycki – dowódca JRG Nr 2 w Białymstoku oraz reprezentanci Gminnego Zarządu Oddziału OSP RP w Turośni
Kościelnej, na czele z dh Szymonem Kondrackim.
W dyskusji nad przedstawionymi na zebraniach sprawozdaniami za 2018 r.
oraz celami na rok 2019, podkreślano, że jednostki OSP wymagają zwiększenia
dofinansowania zarówno na wydatki bieżące – ze względu na zwiększające
się corocznie ilości zdarzeń, jak też na utrzymanie należytego stanu bazy
lokalowej OSP, w tym na wydatki remontowe i modernizacyjne.
Przedstawiciele PSP zwracali szczególną uwagę na konieczność ciągłego
szkolenia ochotników
i na przestrzeganie zasad prowadzenia przez
nich akcji ratowniczogaśniczych, zaś przedstawiciele samorządu
oferowali wsparcie finansowe dla potrzeb
utrzymania i podwyższenia gotowości operacyjnej jednostek.
Paweł Kondracki
Zdjęcie:
Bernarda Leszczyńska Zebranie walne OSP w Chodorach.

Zdjęcie: archiwum Książnicy Podlaskiej

Spotkanie bibliotekarzy powiatu białostockiego w Gminnej Bibliotece
Publicznej
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V Przegląd Piosenki Walentynkowej w Gminnym Ośrodku Kultury

Miłość niejedno ma imię
W tym, że nie sposób jednoznacznie
zdefiniować tego uczucia, utwierdzili nas
uczestnicy Przeglądu Piosenki Walentynkowej. 17 lutego w sali widowiskowej
świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej
można było poczuć tysiąc procent miłości.
A to wszystko za sprawą miłośników muzyki z terenu naszej gminy.
W piątej już edycji konkursu udział wzięło 28
wykonawców. Przegląd rozpoczął się występami
najmłodszych uczestników: grupy przedszkolaków i zerówkowiczów. Dzieci śpiewały o miłości
do mamy, o tej, która nie wypali się „kiedy mocno
zawieje wiatr” a także o tej niespełnionej. Na widowni licznie zgromadziły się rodziny solistów.
Co ciekawe, w V Przeglądzie wystąpiły aż trzy
duety wokalne. Na przekór panującej za oknem
aurze dwukrotnie usłyszeliśmy „Tyle słońca w całym mieście” Anny Jantar. Niektórzy uczestnicy
urozmaicili swój występ grą na instrumentach –
mogliśmy posłuchać na żywo dźwięków gitary,
czy ukulele. Ostatni głos na scenie miała najstarsza
grupa wykonawców – młodzież w wieku 11-13 lat.

Laureaci V Przeglądu Piosenki Walentynkowej wraz z Jury oraz organizatorami konkursu.

Jury jednogłośnie wybrało dwunastu finalistów.
Według kategorii wiekowych, przyznano trzy
nagrody za zajęcie pierwszego miejsca, dwie
za miejsce drugie i dwie za trzecie. Panie wyróżniły

także występy trójki solistów. Ponadto, dwie osoby otrzymały nagrody specjalne za choreografię
i dobór stroju.
Tekst i zdjęcie: Agnieszka Danilczuk

Koncert noworoczny – Osiecka kontra Młynarski

Cała sala śpiewa
„Małgośka”, „Niech żyje bal”, „Róbmy swoje”,
czy „Nie żałuj”ę – szlagiery wszystkim doskonale
znane. Twórczość Agnieszki Osieckiej i Wojciecha
Młynarskiego łączy pokolenia.
Utworów autorstwa tej dwójki mieszkańcy
gminy Turośń Kościelna mogli posłuchać na koncercie noworocznym, który odbył się 3 lutego
2019 r. w sali widowiskowej świetlicy wiejskiej
w Turośni Kościelnej.
Przy znakomitym akompaniamencie Tomasza Muszyńskiego, na żywo, zaśpiewali Beata
Marczewska i Adam Snopek. Słuchając znanych
i lubianych piosenek mieliśmy okazję poczuć się

jak uczestnicy turnusu wczasowego, przypomnieć
sobie, że „nie ma jak u mamy” i utwierdzić się
w przekonaniu, aby „robić swoje”. Ponadgodzinna
dawka pięknych melodii porwała do tańca niejednego uczestnika recitalu. Publiczność bardzo
dobrze sprawdziła się także w roli chóru. Owacjom
nie było końca, a na bis zabrzmiało: „Moje serce
to jest muzyk”. I choć Maryla Rodowicz śpiewała:
„drugi raz nie zaproszą nas wcale”, to my Państwa
zaprosimy. Do zobaczenia na koncercie noworocznym już w 2020 r.
Agnieszka Danilczuk
Zdjęcie: Bożena Bieryło

Artyści zaprezentowali twórczość Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego

Andrzej Dyszak – człowiek o stu twarzach, rozbawił
mieszkańców gminy do łez.

Widowisko komediowe „Król Parodii i jego
goście”

Śmiać się
każdy może
Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności i daje
więcej światła. Doskonale o tym wiedzą mieszkańcy
gminy Turośń Kościelna, którzy z entuzjazmem
przywitali na scenie króla parodii – Andrzeja Dyszaka i wokalistkę Martynę Rutkowską. Występ
satyryka był świetną okazją do wspólnego świętowania nieubłaganie kończącego się karnawału.
Widowisko Komediowe „Król Parodii i jego goście” ukazało w krzywym zwierciadle to, co znane
i lubiane. Andrzej Dyszak znakomicie naśladował
popularne postacie. Satyryk, w zabawny sposób,
odzwierciedlił charakter i prezentację sceniczną
piosenkarzy. Urozmaicił występ charakterystycznymi dla celebrytów rekwizytami. Nie zabrakło także
wspomnień, kultowego już programu radiowego
„Podwieczorek przy mikrofonie”. Po dużej dawce
pozytywnej energii usłyszeliśmy przeboje Anny
Jantar w wykonaniu Martyny Rutkowskiej. A na zakończenie wydarzenia cała sala śpiewała z nami
w rytm szlagieru Jerzego Połomskiego.
Tekst i zdjęcie: Agnieszka Danilczuk
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Gminne Forum Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych w Turośni Kościelnej

Przed nami przyszłość
Co nas interesuje, jakie mamy talenty,
umiejętności i cechy charakteru. Słowem,
poznanie samego siebie – to klucz do podjęcia trudnej decyzji wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, a potem zawodu. Z pomocą
młodzieży przyszli nauczyciele i dyrekcja
Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, organizując Gminne Forum Szkół.
6 marca 2019 r. hala sportowa Zespołu Szkół
w Turośni Kościelnej zamieniła się w prawdziwe
centrum nauki. Niemal 30 szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych przedstawiło uczniom
ofertę edukacyjną: program i efekty kształcenia.
Nie da się ukryć, że dziś młody człowiek wybierając
szkołę średnią myśli przyszłościowo, nie tylko o dalszym etapie edukacji, ale też o pracy zawodowej.
Uczniowie ZS w Turośni Kościelnej, jak też i goście – młodzież ze szkół podstawowych w Turośni
Dolnej, Tołczach i Surażu – mieli okazję do spróbowania swoich sił, m.in. w sztuce fryzjerskiej i gastronomii. Nie zabrakło także czegoś dla fanów techniki
i motoryzacji. Chętni mogli zmienić prawdziwe koło
samochodowe lub pokierować robotem.
Kto wie, może to właśnie w trakcie Gminnego Forum Szkół ktoś odkrył swoją pasję i wybrał
kierunek dalszej edukacji? Wszystkim życzymy
przemyślanych decyzji, abyście w przyszłości robili
to, co lubicie i lubili to, co robicie.
Grażyna Dryl
Zdjęcia: Renata Zegadło-Piasecka

Nieuchronnie zbliża się moment podjęcia ważnych decyzji przez najstarszych uczniów Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej. Przed gimnazjalistami klas III i ósmoklasistami podstawówek ważny i trudny wybór kolejnego etapu edukacji.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w SP w Tołczach

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej

Piękna Polska Mowa

Nasi kochani

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język
mają” – słowa Mikołaja Reja – Ojca Literatury Polskiej były wprowadzeniem
w piękną poezję polskich poetów. W dzień obchodów Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego – 21 lutego, w Szkole Podstawowej w Tołczach, odbył
się konkurs recytatorski.
30 uczniów zmierzyło się z utworami wieszczów narodowych. Recytatorzy
podzieleni byli na dwie kategorie: klasy: 0-III i IV-VIII. Młodsze dzieci uświetniły
swoje występy rekwizytami i grą aktorską. Młodzież wybrała wiersze wymagające szczególnej interpretacji, m.in. „Nic dwa razy” Wisławy Szymborskiej, czy
„Pogrzeb kapitana Meyznera” Juliusza Słowackiego. Po długiej naradzie, jury
złożone z nauczycieli i rodziców przyznało: trzy pierwsze miejsca, trzy drugie i aż
sześć trzecich. Pozostałe recytacje zostały nagrodzone wyróżnieniami. Decyzja nie
mogła być inna, gdyż występy były piękne, dopracowane a wiersze powiedziane z serca. Dzień Języka
Ojczystego został uświetniony także wydaniem
gazetki okolicznościowej.
Nie mamy wątpliwości,
że nasi uczniowie kochają
język polski i rozumieją
polską poezję.
Elżbieta Złotkowska
Zdjęcie: Julita Jakubecka
Uczestnicy konkursu popisali się kreatywnością
w przygotowaniu strojów
i rekwizytów
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Dziadkowie to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka. Dzień Babci
i Dziadka w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej uczciliśmy w szczególny sposób.
16 stycznia 2019 r. dzieci wspólnie z nauczycielkami: Elżbietą Puścian, Ewą
Dąbrowską i Danutą Ostrzygało przygotowały na tę okazję przedstawienie.
Frekwencja, jak co roku, dopisała. Barbara Oniśko, dyrektor placówki przywitała
wspaniałych gości i złożyła życzenia.
Na twarzach dzieci widać było ogromną radość i skupienie. Mali artyści
z przejęciem odgrywali swoje role, a następnie wręczyli swoim ukochanym
babciom i dziadkom prezenty – własnoręcznie upieczone pierniczki. Goście
z dumą patrzyli na wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej
wyrazić miłość i szacunek. Na zakończenie dzieci przygotowały poczęstunek.
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci,
jak i dziadków.
Elżbieta Puścian
Zdjęcie: Aneta Naumowicz

Dzieci włożyły dużo pracy, aby jak najlepiej podziękować swoim dziadkom za miłość
i codzienną troskę.

Polecamy przepis

Róże
z jabłek

Na deser – po ciężkostrawnych świątecznych potrawach
– Katarzyna Kowalczuk z Turośni Kościelnej proponuje
lekkie i efektowne danie.

Składniki:
2 jabłka
sok z połówki cytryny
cynamon
opakowanie ciasta francuskiego
opcjonalnie konfitura z moreli
Przygotowanie:
Jabłka myjemy, przecinamy na pół i usuwamy gniazda nasienne. Nie obieramy. Następnie
owoce kroimy na cienkie paski. 2 szklanki wody
gotujemy z sokiem z cytryn. Wrzucamy do niej
plasterki i zostawiamy na kilka minut, aż jabłka
lekko zmiękną.
Ciasto rozwijamy i wzdłuż krótszego boku
kroimy na paski o długości 6 cm. Połowę paska
od góry posypujemy cynamonem lub smarujemy
konfiturą. Na każdym pasku układamy na zakładkę
plasterki jabłek (skórkę ku górze), zakładamy dolną
część ciasta nieposmarowanego trochę na jabłka
i zwijamy w rulon.
Powstałe róże z jabłek przekładamy do foremek
do muffinek. Przykrywamy folią i pieczemy. 25-30
minut w 180-200 st.C. Zdejmujemy folię i chwilę
pieczemy, by jabłuszka się lekko przyrumieniły.
Wyciągamy z formy i po ostudzeniu posypujemy
cukrem pudrem.
oprac. ada
Zdjęcia: Archiwum autorki

Zdrowych, pogodnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego,
pełnych wiary,
nadziei i miłości
życzą
właściciele i pracownicy
Zakładu Mięsnego „BOST”
z Turośni Kościelnej.

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!
„Chrystus prawdziwie zmartwychwstał,
a my jesteśmy tego świadkami. Pełnym
głosem obwieszczajmy to światu, aby nasza
radość przeniknęła serca wielu innych ludzi,
zapalając w nich światło nadziei, która
zawieść nie może.”
św. Jan Paweł II
Życzę, by ten paschalny czas był iskrą
niosącą światło nadziei, światło dla
mieszkańców Gminy, parafii, Waszych rodzin
i Ojczyzny. Niech moc Zmartwychwstałego
umacnia nas w wierze i miłości oraz pozwala
z radością głosić Jego Dobrą Nowinę.
Niech Zmartwychwstały Wszystkim
błogosławi!

Wielkanoc, Święto nad
Świętami jest źródłem
wewnętrznej siły, radości,
miłości i pokoju każdego
wierzącego człowieka. Chrystus
zwyciężający zło i śmierć
obdarza wszystkich ludzi
miłością i posyła im nadzieję
na przyszłe Zmartwychwstanie
i życie wieczne.
Wszystkim mieszkańcom Gminy
Turośń Kościelna oraz ich
rodzinom życzę, aby Jego łaska
i błogosławieństwo towarzyszyły
nam na co dzień.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę
wszystkim, aby Zmartwychwstały Jezus
napełnił serca miłością i pokojem.
Niech przemieni każdy smutek w radość,
każdą boleść i zmartwienie w szczęście
i nadzieję.
Niech radosna nowina Poranka
Wielkanocnego „Chrystus żyje” zabrzmi
w nas. Chrystus żyje i niech nas
prowadzi, doda nam sił. Niech każdy
z nas świadczy wobec świata, Chrystus
żyje, mamy moc w Nim, aby być Jego
świadkami na każdy dzień, w każdym
środowisku dla naszej wielkości
i chwały.

ks. Andrzej Rogoziński,
proboszcz parafii
pw. Świętej Trójcy
w Turośni Kościelnej

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

ks. Andrzej Sadowski,
proboszcz parafii
pw. św. Antoniego Padewskiego
w Niewodnicy Kościelnej
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DZIEÑ KONIA
NA PODLASIU
XVI EDYCJA

16 CZERWCA 2019 r.
NIEWODNICA
KOŒCIELNA

WIÊCEJ INFORMACJI
WKRÓTCE, NA STRONIE
www.turosnkoscielna.pl
ORAZ NA FACEBOOKU
Gminny Oœrodek Kultury
w Turoœni Koœcielnej.

ZAPRASZAMY!

