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Wielkanoc to czas nadziei. Odradzania wiary w Boga i drugiego człowieka. 
Życzymy, aby Święta Wielkiej Nocy przyniosły radość i wzajemną życzliwość. 

Były źródłem wzmacniania ducha i wytchnienia. 
Niech napełnią Państwa pokojem i wiarą, dadzą siłę do pokonywania trudności 

i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Jarosław Czech
Przewodniczący Rady Gminy  

Turośń Kościelna

Grzegorz Jakuć  
Wójt Gminy 

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

Uchwalono budżet na rok 2021
Od poprzedniego wydania „nowin” odbyły 
się trzy sesje rady Gminy Turośń Kościelna: 
31 grudnia 2020 r. – XIX nadzwyczajna Se-
sja rady Gminy Turośń Kościelna, 22 stycz-
nia 2021 r. – XX sesja, natomiast 12 lutego 
2021 r. – XXI nadzwyczajna sesja. ze wzglę-
du na stan epidemii wszystkie przebiegały 
w zdalnym trybie obradowania.

XIX sesja rady Gminy
Głównym tematem XIX nadzwyczajnej sesji ob-

rad była gospodarka odpadami komunalnymi na te-
renie gminy. Podczas sesji podjęta została uchwała 
nr XIX/159/2020, zmieniająca uchwałę w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne. Zmiana do-
tyczyła wyłączenia z systemu gospodarki odpadami 
budynków będących własnością gminy i gminnych 
jednostek organizacyjnych, a także domków letni-
skowych i innych nieruchomości wykorzystywa-
nych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie 
z uchwałą, od 1 stycznia 2021 r. właściciele ww. 
nieruchomości są zobowiązani do zawarcia indy-
widualnych umów na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów z firmą świadczącą usługi w tym zakresie.

XX sesja rady Gminy
Głównym tematem obrad XX sesji było uchwa-

lenie budżetu gminy na 2021 r. (uchwała nr 
XX/161/2021) oraz uchwalenie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy na lata 2021-2031 (uchwa-
ła nr XX/160/2021). Dochody zostały zaplano-
wane na kwotę 36.800.824 zł, a wydatki na kwotę 
39.671.781 zł. Priorytetem w zakresie planowania 
wydatków bieżących było: wykonanie ustawowych 
zadań oświatowych, dotacja dla niepublicznych 
jednostek oświatowych, zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infra-
struktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie 
bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki na zadania 
inwestycyjne w 2021 r. wyniosą 8.381.739 zł. Głów-
nym czynnikiem decydującym o wyborze zadań 
inwestycyjnych są środki zewnętrzne z Unii Europej-
skiej i budżetu państwa. Podczas sesji budżetowej 
radni mieli możliwość zgłaszania zmian do uchwały 
budżetowej. Radni Klubu Radnych Inicjatywa doko-
nali zmian w załączniku inwestycyjnym. Wykreślone 
zostały inwestycje na dokumentacje projektowe dróg 
gminnych w Turośni Dolnej, Baciutach i Baciutach
-Kolonii. Inwestycje te miały możliwość uzyskania 
dofinansowania zewnętrznego z Funduszu Dróg 
Samorządowych. W miejsce powyższych inwesty-
cji radni z Klubu Radnych Inicjatywa wprowadzili 
dokumentacje projektowe na ul. Leśną w Nieckach, 
drogę gminną tzw. „na Howieny” w Pomigaczach 
oraz ul. Leśną w Niewodnicy Koryckiej.

Na XX sesji poruszane były również sprawy 
związane z oświatą. Ustalony został plan dofinan-
sowania form doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
pobieranych przez szkoły wyższe i inne podmioty, 
prowadzące doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia, na które dofi-
nansowanie jest przyznawane w 2021 r. (uchwała 
nr XX/162/2021).

XXI sesja rady Gminy
Istotną kwestią, nad którą procedowali radni 

podczas XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Tu-
rośń Kościelna, była sprawa gospodarki odpadami 
komunalnymi. Z uwagi na rozstrzygniętą procedurę 
przetargową na gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi na terenie gminy oraz kwotę złożonej oferty, 
konieczne było dostosowanie wysokości stawek 
za odbiór śmieci, które umożliwiłyby zbilansowanie 
systemu gospodarki odpadami.

Wójt Gminy Turośń Kościelna przedstawił projekt 
uchwały zawierającej zróżnicowane wysokości sta-
wek, w zależności od liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość wraz ze zwolnieniem w wyso-
kości 2 zł za osobę dla gospodarstw posiadających 
kompostownik.

Mimo długotrwałej dyskusji oraz merytorycz-
nych argumentów Radni Klubu Radnych Inicjatywa 
stosunkiem głosów osiem do siedmiu odrzucili pro-
jekt uchwały ze zróżnicowanymi stawkami i podjęta 
została uchwała wprowadzająca jednakową dla 
wszystkich mieszkańców stawkę w wysokości 26 zł 
od osoby, ze zwolnieniem w wysokości 2 zł za osobę 
dla gospodarstw posiadających kompostownik 
(uchwała nr XXI/166/2021).

Przyjęta w uchwale wysokość stawki może 
nie pokryć w całości kosztów odbioru i zagospo-
darowania odpadów, zaproponowanych przez 
wykonawcę wyłonionego w przetargu. W związku 
z powyższym monitorowana będzie na bieżą-
co ilość odpadów odbieranych od mieszkańców 
i na tej podstawie, wciągu roku, wysokość stawki 
może ulec zmianie.

Praktyką lat ubiegłych, Gmina udzieli pomocy 
finansowej Powiatowi Białostockiemu na rozwój 
infrastruktury drogowej, na następujące zadania 
inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1532B Bojary – przystanek kolejowy w kwocie: 
418.697 zł (uchwała nr XXI/167/2021), Przebu-
dowa drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki 
w kwocie: 265.249 zł (uchwała nr XXI/168/2021) 
oraz Przebudowa chodnika w ciągu drogi powia-
towej Nr 1547B w miejscowości Tołcze w kwocie 
80 tys. zł (uchwała nr XXI/169/2021).

Podczas sesji udzielona została również pomoc 
finansowa Powiatowi Białostockiemu, w wysokości 
4.555 zł, na dofinansowanie działalności bieżącej 
Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełno-
sprawnych (uchwała nr XXI/170/2021).

Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim 
zabezpieczenia środków finansowych w związku 
z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego 
na odbiór odpadów komunalnych, jak również 
zwiększenia środków na bieżące utrzymanie dróg 
gminnych. W związku z otrzymaniem dofinansowa-
nia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod 
nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na te-
renie części wsi Tołcze i Trypucie – dokumentacja 
projektowa (uchwała nr XXI/171/2021).

Treść wszystkich uchwał i imienne wyniki gło-
sowania oraz interpelacje i zapytania składane 
przez radnych są dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej oraz 
na stronie internetowej www.turosnkoscielna.pl.

Paweł Kondracki
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Wykonanie budżetu Gminy Turośń Kościelna 2020

Podsumowanie finansów
Dochody Gminy zamknęły się w kwocie 35.774.294,04 zł, co stanowi 100,13% planu. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 35.437.865,81 zł, czyli 94.25% planu. Do-

chody bieżące, to kwota 33.013.664,41 zł, wydatki bieżące mają wartość 28.908.994,54 zł. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 4.104.669,87 zł, tym samym 
zostały spełnione wymagania określone przepisami ustawy o finansach publicznych. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 6.528.871,27 zł.

                                                                                                                        Opracowała: Elżbieta Ożarowska

Lp. zrealizowane dochody w roku 2020 35.774.294,04 Lp. zrealizowane wydatki w roku 2020 35.437.865,81

1. Dochody majątkowe (sprzedaż działek i dofinansowanie inwestycji) 2.760.629,63 1. Wydatki na inwestycje 6.528.871,27

2. Dochody z podatków i opłat 12.773.595,94 2. Pomoc społeczna i pomoc rodzinie 10.951.453,67

3. Dochody z subwencji ogólnej 1.323.352,00 3. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 10.344.754,77

4. Dochody z subwencji oświatowej 5.704.927,00 4. Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy i Urzędu Gminy 2.884.392,49

5. Dochody z tyt. dotacji na zadania oświatowe i innych wpłat na oświatę 974.210,28 5. Koszty obsługi  gospodarki odpadami komunalnymi 1.104.143,81

6. Dochody z tytułu dotacji na opiekę społeczną i rodzinę 10.204.294,42 6. Drogi, gospodarka gruntami i nieruchomościami, 
rolnictwo i łowiectwo 1.772.424,35

7. Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 1.107.682,21 7. Dotacje podmiotowa dla GOK i Biblioteki 521.273,83

8. Pozostałe dochody 926.602,56 8. Oświetlenie ulic, placów i dróg 364.741,27

9. Pozostałe wydatki 965.810,35

Przychody budżetu (wolne środki, nadwyżka budżetowa, pożyczki i kredyty)      3.825.897,02
rozchody budżetu (spłata zaciągniętych pożyczek)                                  821.744,00

zadłużenie Gminy (16,78% zrealizowanych dochodów)                            6.002.882,62

Wydatki majątkowe

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania 
inwestycyjnego

Źródła finansowania

Dochody 
własne JST

Kredyty i 
pożyczki

Wpłaty 
mieszkańców

Środki UE/
budżet 

państwa
1 2 3 4 5 6 7

1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy 532.214,50 412.204,50 120.010,00

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie części Niewodnicy Kościelnej 50.200,00 50.200,00

3. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna – granty 4.008.482,00 16.482,00
1.397.200,00 

wkład 
mieszkańców

2.594.800,00 
realizacja w 
2021-2022 
środki UE

4. Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na przebudowę 
z rozbudową drogi powiatowej w Niewodnicy Kościelnej (ul. Topole) 640.793,77 640.793,77

5. Przebudowa ul. Strażackiej w Turośni Kościelnej (FDS) 887.865,00 478.343,19 409.521,81

6. Przebudowa ul Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej (FDS) 831.733,95 409.341,97 51.744,00 370.647,98

7. Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Niewodnicy Kościelnej (dokumentacja projektowa  2020r.) 1.028.472,40 253.222,43 400.000,00
375.249,97 
realizacja w 
2021 FDS

8. Przebudowa drogi gminnej w Stoczkach (dokumentacja projektowa 2020 r.) 826.590,84 449.825,41
376.765,43 
realizacja w 
2021 FDS

9. Przebudowa drogi gminnej w Trypuciach (dokumentacja projektowa 2020 r.) 513.775,10 77.732,13 200.000,00
236.042,97 
realizacja w 
2021 FDS

10. Przebudowa drogi gminnej w Borowskich Żakach (dokumentacja projektowa 2020 r.) 1.208.490,00 222.848,20 400.000,00
585.641,80 
realizacja w 
2021 FDS

11. Budowa ogrodzenia szkoły w Turośni Kościelnej 174.671,13 174.671,13

12. Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego na zakup sprzętu dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach 20.000,00 20.000,00

13. Zakup prasy do osadu na potrzeby oczyszczalni ścieków 125.460,00 125.460,00

14. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna 38.498,60 38.498,60

15. Fundusz celowy środki na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku 20.000,00 20.000,00

16. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chodorach 990.706,84 349.450,84 498.256,00 143.000,00

17. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach 755.776,12 120.776,12 500.000,00 135.000,00

18. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach 777.703,72 27.703,72 500.000,00 250.000,00

19. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanówce 416.053,42 96.053,42 150.000,00 170.000,00

20. Zakup kosiarki samojezdnej 18.900,00 18.900,00

21.
W ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. zagospodarowano działki gminne na cele sportowo-rekreacyjne, 

rozbudowano oświetlenie uliczne na terenie Gminy Turośń Kościelna, sfinansowano dostawę i montaż altany 
drewnianej przy świetlicy w Turośni Kościelnej oraz wiatę sportowo-rekreacyjną w Niewodnicy Kościelnej

353.909,22 353.909,22

Ogółem 14.220.296,61 4.356.416,65 2.700.000,00 1.517.210,00 5.646.669,96
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Z Markiem Malinowskim – członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego rozmawia Bożena Bieryło – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni 
Kościelnej

Wspaniałe miejsce do życia
Bożena Bieryło: ma Pan duże doświadcze-
nie w pracy samorządowej i administracji 
publicznej. Proszę o nim opowiedzieć.

marek malinowski: Doświadczenie samorzą-
dowe zdobywałem w radzie powiatu bielskiego, 
gdzie mandat radnego pełniłem przez cztery ka-
dencje (1998-2014). W latach 1998-2002 byłem 
członkiem Zarządu Powiatu Bielskiego. W 2006 r. 
pracowałem w gabinecie Ministra Rolnictwa 
Krzysztofa Jurgiela. Lata 2006-2010 to czas pracy 
w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku, a następ-
nie w biurze ARiMR w Bielsku Podlaskim, którym 
kierowałem od 2016 r. Z wykształcenia jestem 
prawnikiem, ukończyłem Wydział Prawa Uniwer-
sytetu w Białymstoku.

B. B.: został Pan wybrany na członka zarzą-
du Województwa Podlaskiego w grudniu 
2018 r. W Pana gestii jest nadzór nad służbą 
zdrowia, sportem, turystyką i wojewódzką 
oświatą. Jak wiele spraw udało się Panu upo-
rządkować, zmienić?

m. m.: Żyjemy w trudnych czasach, naznaczo-
nych pandemią. Potrzeby służby zdrowia są znacz-
nie większe niż dotychczas. Lekarze, pracownicy 
szpitali i przychodni pracują teraz ze zdwojoną 
siłą, walczą na pierwszej linii frontu. Jako Zarząd 
Województwa Podlaskiego doceniamy ich wysiłki 
i dziękujemy za dotychczasową pracę. Cały czas 
staramy się też zabezpieczyć zdrowie i życie miesz-
kańców województwa, wyposażyć ich w niezbędne 
środki do walki z tym niebezpiecznym wirusem.

Jako Zarząd Województwa, utworzyliśmy Pod-
laski Pakiet Zdrowotny. Jego budżet to blisko 
60 mln zł. Przeznaczyliśmy go na wsparcie szpitali, 
stacji pogotowia ratunkowego, stacji sanitarno-epi-
demiologicznej. Chcieliśmy, aby zarówno jednostki 
medyczne podlegające samorządowi wojewódz-
twa, jak też inne szpitale mogły zaopatrzyć się 
w środki ochrony i odpowiedni sprzęt, niezbędny 
w walce z pandemią. Zakres zakupów medycznych 
był bardzo szeroki: od testów i środków do dezyn-
fekcji, po respiratory, kardiomonitory, defibrylatory, 
specjalistyczne łóżka i ambulanse. Dzięki dotacji 
szpitale mogły wykonać również niezbędne prace 
remontowe, przygotowujące do leczenia zaka-
żonych, jak przebudowy szpitalnych oddziałów 
ratunkowych czy sterylizatorni.

Musieliśmy również pomóc podlaskiej oświacie 
przystosować się do nowych warunków, szybko 
przestawić się na naukę zdalną. Nie wszystkie szkoły 
były do tego przygotowane, nie wszystkie dzieci 
miały odpowiedni sprzęt. Zarząd Województwa 
przeznaczył 34 mln zł z funduszy europejskich dla 
80 podlaskich szkół, m.in. na wyposażenie w sprzęt 
informatyczny, który usprawni zdalne nauczanie.

Podlaski sport również chętnie i szczodrze 
wspieramy. Na przykład w tym miesiącu, zresztą 
już po raz kolejny, dofinansowaliśmy najlepsze 
kluby sportowe, które reprezentują nasz region 
w najwyższych klasach rozgrywkowych. Otrzymały 
one łącznie ponad 1 mln zł. W 2019 r. kwota wspar-
cia podlaskiego sportu wynosiła ponad 2 mln zł, 

w 2020 r. zdecydowaliśmy się na kwotę już 5,5 mln zł 
na podlaskie działania na rzecz sportu, a wsparcie 
na 2021 r. zapewne przekroczy i tę kwotę.

Jeśli chodzi o promocję, tu również wiele się 
dzieje. Podlaskie jako wspaniałe miejsce do życia, 
do odwiedzin, do czynnego wypoczynku promuje-
my od początku kadencji. Organizujemy koncerty, 
które oglądają miliony widzów w całej Polsce, jak 
chociażby ostatni koncert walentynkowy, który 
przeprowadziliśmy z Polsatem. Podlaskie poka-
zujemy w kanałach telewizyjnych, popularnych 
serialach (jak „Rodzinka.pl” ), promujemy w me-
diach na całym świecie.

Przedstawimy nasz region również jako dosko-
nałe miejsce do inwestowania. „Podlaskie. Naturalna 
droga rozwoju” to hasło, które towarzyszy akcjom 
promującym potencjał gospodarczy i inwestycyjny 
województwa podlaskiego. W kampanii chodzi m.in. 
o to, aby przedsiębiorcy z Europy, Ameryki i innych 
kontynentów dowiedzieli się czym jest wojewódz-
two podlaskie, jakie są jego atuty. Chcemy, aby 
przyjeżdżali do nas i inwestowali w województwie 
podlaskim. Wizerunek Podlasia wzmacnia portal 
inwestycyjno-gospodarczy investinpodlaskie.pl

B. B.: nie sposób dziś nie poruszyć tematu 
sytuacji, jaka nas otacza. z jakimi wyzwa-
niami w dobie koronawirusa przychodzi się 
Panu zmierzyć? Jakie działania osłonowe 
wspierane są przez urząd marszałkowski Wo-
jewództwa Podlaskiego, jeśli chodzi o tarczę 
antycovidową?

m. m.: O Podlaskim Pakiecie Zdrowotnym 
i edukacji w czasach pandemii już wspomina-
łem. Kolejnym, niezwykle ważnym sektorem jest 
podlaska gospodarka.

Zarząd Województwa przeanalizował potrzeby 
naszych przedsiębiorstw i wypracował najbardziej 
oczekiwane przez nich propozycje pomocy w for-
mie Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. Z tej puli 
trafiło do firm aż 190 mln zł. Przedsiębiorcy otrzy-
mali m.in.: 72,6 mln zł na dopłaty do wynagrodzeń, 
70 mln zł na nieoprocentowane pożyczki, 36,5 mln zł 
na dofinansowanie kapitału obrotowego i 8,3 mln zł 
na tzw. bon antywirusowy. W sumie z tych form 
wsparcia skorzystało do tej pory ponad 10 tys. firm. 
To nie koniec pomocy w czasie pandemii. W ramach 
trzeciej części Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, 
w lutym, ogłoszony został kolejny konkurs adreso-
wany do mikro- i małych przedsiębiorstw, a także 
osób prowadzących samodzielnie działalność go-
spodarczą – na jednorazową, bezzwrotną dotację 
z funduszy Unii Europejskiej. Właśnie niedawno 
zwiększyliśmy budżet tego konkursu do 33 mln zł.

B. B: A jak jest z aktywizacją jednostek, które 
mogą wspierać przedsiębiorców, np.: Pod-
laską Agencją rozwoju regionalnego, Izbą 
Przemysłowo-Handlową?

m. m.: Nasza współpraca układa się bardzo 
dobrze. Dzięki funkcjonowaniu jednostek otoczenia 
biznesu możemy jeszcze szerzej docierać z pomocą 
do przedsiębiorców. Jednostki pełnią na przykład 
rolę pośredników naszego wsparcia, tak było m.in. 
przy okazji dystrybucji bonów antywirusowych dla 
przedsiębiorców. Dotację rozdzielała, wyłoniona 
w konkursie, Podlaska Fundacja Rozwoju Regional-
nego, jako operator projektu grantowego. Trafiły 
one do stu firm.

B. B.: Służba zdrowia mierzy się z ogromnymi 
wyzwaniami. Jak duża jest elastyczność środ-

Jak mówi Marek Malinowski, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 zakłada dynamiczny rozwój go-
spodarki regionalnej, podniesienie standardów życia mieszkańców oraz współpracę z innymi regionami i krajami. 
zdjęcie: Paulina Dulewicz/UMWP
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ków z kasy samorządu województwa w kon-
tekście ochrony zdrowia?

m. m.: Ochrona zdrowia i życia ludzkiego 
jest dla nas najwyższą wartością, dlatego nasze 
pierwsze decyzje w zakresie przesunięć środków 
dotyczyły właśnie ochrony zdrowia. Chcieliśmy, 
aby zarówno jednostki medyczne podlegające 
samorządowi województwa, ale też inne szpitale 
mogły zaopatrzyć się w środki ochrony i odpowied-
ni sprzęt, który jest niezbędny w walce z pandemią. 
Reagujemy na bieżąco. Potrzeby ochrony zdrowia 
traktujemy priorytetowo i w tym zakresie elastycz-
ność jest i musi być bardzo szeroka. Z budżetu 
województwa, budżetu państwa oraz ze środków 
unijnych na szpitale i inne jednostki medyczne 
podległe samorządowi, a także na remont i zakup 
sprzętu medycznego w ciągu ostatnich dwóch lat 
przeznaczyliśmy 92 mln zł.

B. B.: Trwają konsultacje społeczne Krajowe-
go Planu Odbudowy. z budżetu ue – 23 mld 
euro dla Polski. Środki bezzwrotne. Wiado-
mo, że będą dystrybuowane do regionów. 
Jaką widzi Pan w tym szansę dla wojewódz-
twa podlaskiego?

m. m.: Krajowy Plan Odbudowy, jako jeden 
z elementów działań antykryzysowych, na pewno 
przełoży się na poprawę sytuacji społeczno-gospo-
darczej województwa podlaskiego, która tak, jak 
w innych regionach, ucierpiała na skutek pandemii. 
Plan pozwala uruchomić dodatkowe środki z Unii 
Europejskiej na strategiczne z punktu widzenia 
kraju reformy, na czym na pewno skorzysta wo-
jewództwo podlaskie. Zgłosiliśmy do KPO ponad 
30 projektów, o wartości 5,5 mld zł.

B. B.: nowa perspektywa, nowy regionalny 
Program Operacyjny na lata 2921-2027, Pro-
gram Operacyjny Polska Wschodnia. mamy 
czym się pochwalić? Czy możemy planować 
przyszłość, a może bardziej powinniśmy się 
ograniczyć do „tu” i „teraz”.

m. m.: Nasze województwo, jako jedno z sze-
ściu w kraju, będzie nadal korzystało z programu 
dla Polski Wschodniej, którego pula wynosi 2,5 
mld euro i nie ma tu przypisanych wydzielonych 
budżetów dla poszczególnych województw. Do-
tacje będą przyznawane w konkursach, bez kate-
goryzacji na regiony. Z tego programu skorzysta 

lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie 
i warmińsko-mazurskie, a w nowej perspektywie 
budżetowej dołączy do programu część wojewódz-
twa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy 
i dziewięciu ościennych powiatów).

Z kolei, na nowy Regionalny Program Ope-
racyjny zdobyliśmy w perspektywie 2021-2027 
prawie miliard euro. To dobra wiadomość dla 
mieszkańców. Jesteśmy bowiem na trzecim miej-
scu wśród regionów pod względem kwoty euro 
przypadającej na mieszkańca. I na drugim miejscu, 
jeśli chodzi o wartość obecnego programu w sto-
sunku do tego, realizowanego w latach 2014-2020. 
To sukces Samorządu Województwa Podlaskiego. 
Jesteśmy w trakcie intensywnych prac nad tym 
programem. Obszary, które będą mogły liczyć 
na wsparcie, to m.in.: działalność badawczo-rozwo-
jowa przedsiębiorstwach, rozwój konkurencyjności 
firm, efektywność energetyczna, gospodarka nisko-
emisyjna, usługi cyfrowe, ochrona różnorodności 
biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja, 
rewitalizacja, aktywizacja zawodowa osób bez-
robotnych, aktywizacja społeczna i zawodowa 
osób biernych zawodowo. Liczymy, że z końcem 
trzeciego kwartału albo na początku czwartego 
kwartału tego roku Komisja Europejska zatwierdzi 
nasz program. Pierwsze konkursy zamierzamy 
ogłosić jak najszybciej, czyli na początku 2022 r.

B. B.: Co oznacza credo zawarte w Strategii 
rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 
„Ambitne Podlaskie” ?

m. m.: Strategia wyznacza kierunki polityki re-
gionalnej województwa podlaskiego na najbliższe 
lata. Jest podstawą do konstruowania przyszłego 
programu regionalnego czy kontraktu z rządem. 
To najważniejszy dokument strategiczny w regio-
nie. Wskazuje cele, które wzmocnią konkurencyj-
ność województwa. To dynamiczna gospodarka, 
w której rozwijamy przemysły przyszłości, inno-
wacje, stawiamy na lokalnych przedsiębiorców 
i kontynuujemy rewolucję energetyczną, w której 
to mieszkańcy są wytwórcami energii w oparciu 
o odnawialne źródła. Kolejny cel to zamożni miesz-
kańcy: aktywni, kompetentni, żyjący w przestrzeni 
wysokiej jakości, czyli jeżdżący szerokimi, równymi 
drogami, leczący się w wyspecjalizowanych szpita-
lach, korzystający z dóbr kultury, wysokiej jakości 
edukacji. I trzeci cel: partnerski region, dobrze 

zarządzany, współpracujący z innymi regionami 
i krajami. To ambitne cele, dlatego credo naszej 
Strategii brzmi „Ambitne Podlaskie”.

B. B.: Kolejne pytanie z „lokalnego podwór-
ka”. Jakie inwestycje gminy Turośń Kościel-
na od 2019 r. otrzymały dofinansowanie 
w ramach V Osi Priorytetowej Gospodarka 
niskoemisyjna?

m. m.: W tym okresie gmina uzyskała dofinan-
sowanie unijne w sześciu projektach. Dwa z nich 
dotyczą montażu instalacji fotowoltaicznych i ko-
lektorów słonecznych na budynkach mieszkańców 
naszej gminy. Kolejne projekty to termomoderniza-
cje budynków w Borowskich Ciborach, Chodorach, 
Borowskich Michałach i Iwanówce. Pozyskane 
dofinansowanie unijne wyniosło aż 3,5 mln zł.

B. B.: Jak Pan ocenia pracę, działania lokalne-
go samorządu Gminy Turośń Kościelna?

m. m.: To bardzo aktywny, prężnie działający 
samorząd, który dba o rozwój gminy. Dowodzi tego 
zakres inwestycji, jakie u nas powstają. Ze środków 
unijnych w ostatniej perspektywie gmina zreali-
zowała 13 projektów, które były warte 16,4 mln zł, 
z tego dofinansowanie unijne wyniosło blisko 
11 mln zł. Natomiast w całej gminie, wliczając 
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe lub 
partnerstwa gmin, powstało w tym czasie aż 45 
przedsięwzięć, które kosztowały 56 mln zł, a do-
tacje pokryły ponad 30 mln zł! To dowód na to, 
że gmina skutecznie pozyskuje i wykorzystuje 
otrzymane fundusze.

B. B.: Od kilku lat jest Pan mieszkańcem na-
szej gminy. Czy Pana zdaniem, Gmina Turośń 
Kościelna jest dobrym miejscem do zamiesz-
kania?

m. m.: Jestem mieszkańcem gminy od sześciu 
lat i uważam, że jest to dobre miejsce do życia, 
czego dowodem może być zaobserwowany przeze 
mnie wzrost inwestycji budowlanych. Sukcesywnie 
zmienia się także stan dróg. Liczę również na to, 
że w niedalekiej przyszłości ulegnie znaczącej 
poprawie liczba domostw podłączonych do kana-
lizacji. Bardzo cenię sobie bliskość Narwiańskiego 
Parku Narodowego, co pozwala na odpoczynek 
na łonie natury w pobliżu domu. Tu znalazłem 
swoje miejsce na ziemi i polecam je innym.

Rządowe wsparcie dla terenów po zlikwidowanych PGR-ach

Wnioski złożone
Na początku roku Ministerstwo Spraw We-

wnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków 
o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowo-
ściach, w których funkcjonowały zlikwidowane 
Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. 
Program zakłada wsparcie zadań w 100%.

Do 12 lutego 2021 r., Gmina Turośń Kościelna 
złożyła trzy wnioski aplikacyjne. Wszystkie inwe-
stycje zlokalizowane będą na obszarze Baciut, 
gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR Ignatki 
– obręb Baciuty.

Pierwsze zadanie dotyczy przebudowy ul. 
Słonecznej w Baciutach. Obecnie droga ma na-

wierzchnię brukową, o złym stanie technicznym. 
Uzyskanie dofinansowania pozwoliłoby na jej re-
mont, w postaci wykonania nawierzchni bitumicz-
nej, chodnika z kostki betonowej, utwardzonego 
dojścia do przystanku autobusowego, zjazdów 
oraz wyniesionego i oświetlonego przejścia dla 
pieszych. Kolejne, ze zgłoszonych zadań, obejmuje 
przebudowę drogi wewnętrznej w Baciutach – 
od pasa drogi gminnej nr 106665B (Trypucie-Za-
wady) do drogi gminnej nr 106660B (Trypucie
-Baciuty) o nawierzchni żwirowej. Projekt zakłada 
wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m o nawierzchni 
bitumicznej, obustronnych poboczy z kruszywa, 
zjazdów z betonu asfaltowego oraz wyniesionego 

i oświetlonego przejścia dla pieszych przy terenie 
rekreacyjnym. Ostatni wniosek dotyczy zagospoda-
rowania działki gminnej w Baciutach-Stacji na cele 
sportowo-rekreacyjne i zakłada kompleksowe 
uporządkowanie terenu. Zaplanowano budowę 
obiektów małej infrastruktury, tj. placu zabaw, 
siłowni plenerowej i altany wraz z wyposażeniem.

Wszystkie ww. zadania wpisują się w szeroki 
katalog inwestycji zaplanowanych w ramach progra-
mu i będą służyły mieszkańcom, którzy będą mieli 
możliwość korzystania na co dzień ze sfinansowa-
nych w ten sposób przedsięwzięć. Łączna wartość 
zgłoszonych przedsięwzięć wynosi 4.516.967,00 zł.

Kamil Dobrzyński
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Nowe instalacje OZE wkrótce na domach mieszkańców gminy Turośń Kościelna

Ekologicznie i oszczędnie
Konkurs rozstrzygnięty, umowy o dofinan-
sowanie podpisane, a obecnie trwa rekru-
tacja do udziału w projektach grantowych 
na instalacje odnawialnych źródeł energii, 
skierowanych do mieszkańców Gminy 
Turośń Kościelna. Ich głównym celem jest 
zwiększenie udziału rozproszonej produk-
cji energii ze źródeł odnawialnych na tere-
nie gminy.

Pierwszy etap rekrutacji dotyczy naboru gran-
tobiorców w zakresie kolektorów słonecznych 
– instalacji, służących do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej. Preferowane kryteria, pozwa-
lające zakwalifikować się do projektu to, przede 
wszystkim, kompletność i terminowość złożonych 
dokumentów, a także rodzaj paleniska używane-
go do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej oraz 
lokalizacja gospodarstwa domowego na obszarze 
Natura 2000.

Po zakończeniu rekrutacji na kolektory 
słoneczne, rozpocznie się etap drugi – na-
bór grantobiorców, zainteresowanych mon-
tażem ogniw fotowoltaicznych, służących 
do produkcji prądu. Planowana inwestycja 
odbędzie się na innych zasadach, niż przy pro-
jektach realizowanych w poprzednich latach. 
To na mieszkańcu – grantobiorcy spoczywać 
będzie obowiązek:

 ] wyłonienia wykonawcy, poprzedzony 
przeprowadzonym badaniem rynku poprzez 
wysłanie/przekazanie zapytania ofertowego 
w celu pozyskania, porównania i wyboru 
najkorzystniejszej oferty rynkowej,

 ] opłacenia w całości poniesionych kosztów,
 ] przedstawienia grantodawcy (Gminie Turośń 

Kościelna) dokumentów niezbędnych do roz-
liczenia inwestycji.

Wypłata dofinansowania nastąpi po pozy-
tywnej weryfikacji przez Urząd Gminy przedłożo-
nej dokumentacji. W ramach projektu, do marca 
2022 r., planuje się montaż 120 instalacji kolekto-
rów słonecznych i 124 ogniw fotowoltaicznych. 
Wysokość udzielanych grantów wynosić będzie 

do 65% kosztów instalacji. Łączna wartość zadania 
wyniesie prawie 4 mln zł, w tym dofinansowanie 
pozyskane ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 – 2.594.400,80 zł.

źródło zdjęcia: wrotapodlasia.pl

W przygotowaniu jest projekt 
zagospodarowania stadionu sportowego 
w Turośni Kościelnej

Szansa na nowy 
stadion

Jeśli inwestycja dojdzie do skutku, to – w ra-
mach opracowywanej dokumentacji technicz-
nej –zostanie wykonana główna płyta boiska 
i trybuny z prawdziwego zdarzenia. Ponadto 
zakłada się budowę budynku socjalno-szat-
niowego, z którego będą korzystać użytkow-
nicy stadionu, a także wykonanie parkingów 
przed obiektem. Nowy obiekt będzie służył m.in. 
do rozgrywek Klubu Sportowego „Turośnianka” 
czy zajęć szkolnych i pozaszkolnych dla dzieci 
i młodzieży z naszej gminy.

Kolejny fragment Niewodnicy Kościelnej z nowym planem zagospodarowania

W trosce o ład przestrzenny
Na początku 2021 r. została podpisana umowa 

z wykonawcami na sporządzenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z Uchwałą Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Turośń 
Kościelna, z 21 grudnia 2017 r., w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru 
gminy Turośń Kościelna, obejmującego część wsi 
Niewodnica Kościelna, w rejonie ulic Dąbrowskie-
go, Trakt Napoleoński i Topole.

Obszar objęty opracowaniem obejmuje w znacz-
nej mierze tereny mieszkaniowe jednorodzinne oraz 
tereny leśne. Z uwagi na wzmożony ruch budowlany 
na ww. terenie zaistniała potrzeba ochrony zasobów 
leśnych, a uchwalenie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego jest jedyną skuteczną 

metodą. Opracowywany plan będzie obejmował 
rozwiązania dotyczące projektowanej sieci kana-
lizacji sanitarnej wraz z możliwością wykonania 
niewielkiej oczyszczalni kontenerowej – inwestycja, 
na którą złożono wniosek o dofinansowanie do Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przypominamy, iż Gmina Turośń Kościelna 
jest w trakcie sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
obszar Niewodnicy Kościelnej „Północny Wschód” 
w rejonie ul. Dąbrowskiego i Trakt Napoleoński oraz 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmi-
na Turośń Kościelna (rejon ul. Wysokie). Zakłada 
się, że w II kwartale 2021 r. projekty ww. planów 
zostaną wyłożone do publicznego wglądu.

9 marca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Grzegorz Jakuć, wójt Gminy Turośń Ko-
ścielna podpisał dwie umowy o dofinansowanie montażu mikroinstalacji OZE na domach mieszkańców. Na zdjęciu 
z Markiem Malinowskim, członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego i Elżbietą Ożarowską, skarbnikiem Gminy.
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Od początku roku trwają prace budowlane mające na celu poprawę stanu dróg na terenie gminy

Budujemy drogi
zakończyła się przebudowa 
drogi w Stoczkach, której 
wykonawcą była firma „BBGm” 
Gryko Kamila z Białegostoku. 
W wyniku inwestycji droga 
o szerokości 5 m zyskała na-
wierzchnię z kostki brukowej, 
przebudowane zostały ponad-
to pobocza, chodniki i zjaz-
dy. Wartość przedsięwzięcia 
wyniosła 789.755,84 zł.

Nawierzchnię z kostki bru-
kowej będzie miała również ul. 
Polna w Niewodnicy Kościelnej, 
na odcinku od ul. Dąbrowskiego 
do ul. Słonecznej – za przebudowę 
której odpowiada PH-U „Krystex” 
Żukowski Krzysztof z Czarnej Biało-
stockiej. Zakres robót branży dro-
gowej obejmuje budowę jezdni 
o szerokości 4,5 m, poboczy – 1,5 
m, chodników, dojść do posesji, 
zjazdów oraz budowę zbiorników 
retencyjno-rozsączających. Ponad-
to, w ramach zadania przewidziano 
m.in. przebudowę sieci gazowej, 
oświetlenia ulicznego i sieci tele-
komunikacyjnej. Koszt inwestycji 
to 990.022,40 zł.

Kolejną, z realizowanych in-
westycji, jest przebudowa drogi 
gminnej w Trypuciach (obok Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych). Powstanie 
droga o szerokości 5 m z nawierzchnią asfalto-
wą, zostaną przebudowane pobocza, chodniki 
oraz zjazdy. Wartość przedsięwzięcia wynosi 
479.325,10 zł, a za jego wykonanie odpowia-
da „Probet” Firma Drogowa Joanna Agnieszka 
Choćko z Białegostoku.

Realizacja w/w inwestycji jest możliwa dzięki, 
przyznanemu już po raz kolejny Gminie Turośń 
Kościelna, dofinansowaniu w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Oprócz już realizowanych 
inwestycji drogowych, Gmina zleciła sporządzenie 
dokumentacji projektowej na przebudowę ul. 
Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy 
Kościelnej.

Firma Euronet oferuje Światłowód do 1 Gb/s

Internet dla 
mieszkańców

W 2015 r. Gmina Turośń Kościelna zrealizowała 
projekt pn. „Internet w Twoim zasięgu – Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Turośń 
Kościelna w województwie podlaskim” w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wybudowana została wtedy ponad 30-kilo-
metrowa sieć światłowodowa, do której zostało 
podłączonych 150. gospodarstw z terenu całej 
gminy – wyłonionych w trakcie przeprowadzonej 
rekrutacji – zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 
m.in. z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej. 
Każdy z uczestników mógł korzystać, przez po-
nad pięć lat, z bezpłatnego dostępu do Internetu. 
Z końcem 2020 r. minął okres trwałości przedmio-
towego projektu, a Gmina miała obowiązek wyłonić 
wykonawcę, któremu zostanie wydzierżawiona 
sieć. W wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego wybrana została firma „Euronet” 
Norbert Saniewski z Białegostoku. Obecnie Eu-
ronet świadczy usługi na bazie wydzierżawionej 
od gminy sieci. Firma podjęła już działania, aby 
ją sukcesywnie rozbudowywać – tak, aby dotrzeć 
do wszystkich miejscowości na ternie gminy.

Osoby zainteresowane warunkami technicz-
nymi i finansowymi, dotyczącymi podłączenia się 
do Internetu, niezbędne informacje mogą uzyskać, 
dzwoniąc do firmy Euronet – tel. 699 675 026 lub 
do Urzędu Gminy – tel. 85 715 80 16.

Trwa przebudowa ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej.
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kultura

Nowy cykl spotkań z kulturą pn. „artRuszenie” – wideo dostępne na facebookowym profilu Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej

O książkach z duszą
Gośćmi artruszenia będą osoby inspirują-
ce, z pasją i doświadczeniem, kulturalnie 
związane z regionem Podlasia, z Gminą 
Turośń Kościelna.

Pierwszym gościem jest Agnieszka Wiszo-
wata, autorka książek dla dzieci, która Bożenie 
Bieryło – dyrektor GOK-u, zdradziła, kim są Sam 
i Riko, przybliżyła historię mieszkańców Myszkowa 
i opowiedziała o swojej drodze twórczej.

Bożena Bieryło: mama czy pisarka?
Agnieszka Wiszowata: Mama – pisarka. 

Do tego jest też praca zawodowa, w związku 
z czym, jak – podejrzewam – u większości kobiet, 
kilka rzeczy dzieje się naraz, równolegle.

B. B.: Jak zaczęła się Pani przygoda z książką?
A.W.: Zawsze chciałam napisać książkę. Gdy 

urodził się pierwszy syn, ta myśl zaczęła mi mocniej 
kiełkować w głowie. Pewnego dnia książka mi się 
przyśniła. Obudziłam się rano i powiedziałam 
do męża: słuchaj, przyśniła mi się książka. A on 
zareagował słowami: to ją napisz. Tak też zrobiłam. 
To był taki impuls, kiedy coś się wyklaruje w głowie 
i dostaje się wiatru w żagle. Mówimy o pierwszej 
książce – „Sam i Riko”. To opowieść o relacji pierw-
szego syna z naszym psem – białym owczarkiem 
szwajcarskim, pochodzącym zresztą z Turośni 
Kościelnej. Zaczęło się od tego, że ludzie często 
mnie pytali, jak to jest mieć takie malusieńkie 
dziecko i takiego ogromnego psa. Przecież psy 
są niebezpieczne. U nas było tak, że pies wycho-
wywał się razem z synem. Oboje bawili się tymi 
samymi zabawkami, razem chodziliśmy na spacery. 
Zainspirowała mnie ta przyjaźń międzygatunko-
wa, że jest w niej tyle intuicyjnego zrozumienia. 
Jednocześnie napotykaliśmy też na problemy: 
psa trzeba było nauczyć czystości, w tym samym 
czasie syna uczyliśmy korzystania z nocnika, więc 
te tematy się pokrywały (uśmiech). Pomyślałam 
też, że warto to ubrać w sympatyczną opowieść 
dla dzieci i pokazać innym rodzicom, którzy mają 
dziecko i psa. Niektórzy posiadacze psów mają 
mnóstwo wątpliwości, gdy pojawia się dziecko – 
czy dadzą radę, czy to jest możliwe, żeby razem 
funkcjonować. Dlatego powstała ta książka.

B. B.: Ile książek Pani napisała?
A.W.: Dwie. Póki co, dwie.

B. B.: Dla kogo są te książki?
A.W.: Odbiorcami „Sama i Riko” są młodsze dzieci, 

bo książka porusza problem przedszkolny, pierwsze 
relacje społeczne, naukę pewnych zasad. Myślę też, 
że relacja ze zwierzętami jest niezwykle ważna dla 
dzieci przedszkolnych. One inaczej ją budują, bo nie 
myślą zasadami. Myślą emocjami. Druga książka, 
„Mysia Dolina” jest dla starszych dzieci, bo zakła-
damy przedział wiekowy 5-8 lat, chociaż wiem też, 
że dzieci czteroletnie doskonale odnajdują się w tej 
fabule. Tę książkę mogą czytać rodzice dzieciom, ale 
również 7-, 8-latki, które już czytają samodzielnie, 

dobrze sobie poradzą z tą książką. Litery są duże, 
zdania proste. Chciałam, żeby ta książka była łatwo 
rozumiana przez dzieci.

B. B: Książki są przepięknie ilustrowane…
A.W.: Ilustratorką obu książek jest, pochodząca 

z Białegostoku, Paulina Engen. W pierwszej książce 
są to szkice, bardzo proste ilustracje. Zamysł był 
taki, żeby to była książka w starym stylu, jak „Dzieci 
z Bullerbyn”. „Mysia Dolina” to popis umiejętności 
ilustratorki. Widzimy tutaj fotografie filcowanych 
myszy, całą scenografię. Wszystko ręcznie robione 
i sfotografowane.

B. B: rozumiemy, że myszy Pani się nie boi?
A.W.: Zupełnie nie. Chociaż bywają w moim 

domu i czasami złośliwie wyjadają mi zapasy 
z piwnicy.

B. B.: Skąd Pani czerpie inspiracje do pisania 
książek?

A.W.: Wydaje mi się, że każdy pisarz odpowie 
podobnie. Inspiracja bierze się z życia codzien-
nego: jakich ludzi poznajemy, co nas spotyka, 
z problemów, z jakimi się borykamy. Przy „Mysiej 
Dolnie” inspiracją były filcowane przez Paulinę 
myszy, a one często były inspirowane prawdzi-
wymi ludźmi. To Paulina dojrzała w nich postacie, 
bohaterów. Pewnego dnia pokazała mi jedną 
myszkę i poprosiła mnie, żebym napisała do niej 
historię. Zobaczyłam tę mysz i od razu wiedziałam, 
kto to jest, czułam wewnętrznie, że już się znamy. 
Powoli, do kolejnych myszy dodawałam nowe 
historie: razem odkrywałyśmy, kim są, jakie miały 
życie, charakter. Ludzie zaczęli dopytywać, dlaczego 
nie ma więcej myszy i ich historii. Dlaczego nie 
napiszemy książki. Aż w końcu przyszła pandemia, 
a ja byłam w zaawansowanej ciąży i na zwolnieniu 
lekarskim. Postanowiłyśmy z Pauliną poświęcić 
myszkom trochę więcej czasu. Wybrałyśmy kilka 
historii i zbudowałyśmy opowieść, spiętą klamrą 
rozmowy Małej Mo z Archiwistą.

B. B.: Czy rodzina, dzieci, przyjaciele, wspie-
rają Panią?

A.W.: Bardzo! Mąż mnie dopinguje, syn ciągle 
dopytuje, kiedy będzie druga część „Sama i Riko”, 
bo mu obiecałam, a nie miałam czasu się tym zająć, 
ponieważ między pierwszą a drugą książką minęło 
kilka lat i dużo się w naszym życiu działo. Przyjaciele 
również dopytują o kolejne książki. Ten feedback jest 
fajny. Wiem, ze dzieciom te historie też się podobają. 
Mam motywację, żeby to kontynuować, choć jest 
przy tym sporo pracy. Pisząc, myślę o tym, żeby 
książka miała jakiś sens, przesłanie. Żeby te książki 
coś ze sobą niosły, żeby komuś się przydały, może 
wsparły. Nie tylko tak, pisać, aby pisać.

B. B.: Czego mają nauczyć?
A.W.: Pierwsza książka miała wesprzeć rodziców 

i pomóc dzieciom oswoić się z psami. Druga książka 
to nacisk na uniwersalne wartości. Poznajemy w niej 

bohaterów i ich życie poprzez opowieści Archiwisty, 
który wprowadza małą Mo w tajemnice Myszkowa. 
Ona poznaje swoich przyjaciół, rodzinę przez to, 
co przeżywali. Jedna mysz borykała się z lękiem, 
druga odkryła w sobie magiczne moce, a inna miała 
marzenie, by podróżować. W tej opowieści duży 
nacisk kładziemy na czynienie dobra, które jest 
siłą przewodnią napędzającą tę książkę. Wydaje 
mi się, że nam się to udało. Tak ją ludzie czytają: 
że jest dobra, sympatyczna i bardzo sentymentalna.

B. B.: Dobro stawiamy na pierwszym miejscu. 
Która postać jest Pani najbliższa, z którą 
chciałaby się Pani zaprzyjaźnić? A może się 
Pani przyjaźni?

A.W.: Na pewno jest to Mała Mo. Mieszka 
ze mną i towarzyszy mi codziennie. Drugą bliską 
mi bohaterką jest Eleonora, która jest pierwszą po-
dróżującą myszą, kobietą podróżującą, feministką. 
To trochę Indiana Jones w świecie myszy. Pierwsza 
odważna kobieta, która tupnęła nogą i postanowiła 
zrobić coś po swojemu. Bardzo zdeterminowana, 
aby spełnić swoje marzenia. Niezwykła postać.

B. B.: Jaką złotą myśl chciałaby Pani przeka-
zać czytelnikom, aby zachęcić ich do sięgnię-
cia po książki?

A.W.: Dostałam dużo informacji, że myśl prze-
wodnia, którą wyłuszczyłam już z tej książki trafiła 
do wielu serc. Największą wartością i siłą jest do-
bro, ono zawsze wraca. To jest to, co należałoby 
przekazywać kolejnym pokoleniom, że trzeba 
po prostu być dobrym człowiekiem.

B. B.: „mysią Dolinę” można już wypożyczyć 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni 
Kościelnej. zachęcam do odwiedzania biblio-
teki. Bardzo dziękuję za wspaniałą rozmowę.

A.W.: Dziękuję bardzo.
Opracowanie i zdjęcie: Agnieszka Popławska

Agnieszka Wiszowata nałogowo czyta z dziećmi i dla 
dzieci. Choć nie przepada za zgiełkiem dużych miast, 
uwielbia podróżować i poznawać nowych ludzi. Swo-
ją przystań odnalazła na podlaskiej wsi, gdzie mieszka 
z mężem, synami i dwoma czworonożnym przyjaciółmi, 
którzy są jej największą inspiracją i motywacją do two-
rzenia. Na pierwszym miejscu zawsze stawia dobro dru-
giego człowieka.
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wyDarzenia

Szkolny Konkurs Recytatorski w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej

Wiersze z humorem
3 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. 

m. Konopnickiej w Turośni Dolnej odbył się 
Szkolny Konkurs recytatorski, ph. „Wiersze 
z humorem”. Przystąpiło do niego osiemna-
ścioro dzieci z klas I-III.

Uczniowie recytowali wiersze Juliana Tuwima, 
Danuty Wawiłow, Jana Brzechwy, Doroty Gellner 
i innych poetów. Utwory były ciekawe i barwnie 
zaprezentowane. Wybór najlepszej siódemki był 
niełatwy, ponieważ wszyscy prezentowali wysoki 
poziom. Publiczność nagradzała dzieci gromkimi 
brawami. Zmagania z trudną sztuką recytacji oce-
niało jury w składzie: Barbara Oniśko – dyrektor 

szkoły oraz nauczycielki Danuta Ostrzygało i Anna 
Nieścierewska.

Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:
1. Patryk Ramić – kl. III
2. Julia Jakim – kl. III
3. Sebastian Bielawski – kl. II
4. Maksymilian Borowski-Beszta – kl. II
5. Hanna Konopko – kl. II
6. Maja Lejman – kl. II
7. Pola Sołowijaniuk vel Turowska – kl. I

Tekst: Elżbieta Puścian 
Zdjęcie: Marta Topczewska

Uczestnicy wyróżnieni w konkursie zostali uhonorowani 
dyplomami i nagrodami, pozostali uczestnicy konkursu 
otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy – po-
dziękowania za udział w konkursie. Na zdjęciu laureaci 
z Barbarą Oniśko, dyrektor SP w Turośni Dolnej.

Wytrwała praca i osiągnięcia młodych sportowców z gminy Turośń Kościelna 
docenione

Młodzież 
na medal
18 lutego br. Grzegorz Jakuć, wójt gminy wręczył młodym spor-
towcom z gminy Turośń Kościelna Stypendia Sportowe. nagroda 
jest przyznawana od 2019 r. za nieustanny rozwój sportowych 
pasji, poświęcenie na rzecz treningów oraz wytrwałe dążenie 
do celu, co przekłada się na sportowe sukcesy. W tym numerze 
przybliżymy czytelnikom sylwetki dwójki stypendystów, którzy 
realizują się w sportach walki.

Opracowała: Agnieszka Popławska, zdjęcia: Ewa Dryl i archiwum prywatne stypendystów

Grzegorz Jakuć, wójt gminy gratulował utalentowanej młodzieży sukcesów i życzył po-
wodzenia w realizacji sportowych planów.

Julia Borowik
Pasję do szermierki odkryła w II klasie szkoły podstawowej. Trenuje 

głównie dla przyjemności. Niemal sześć lat treningów zaowocowało 
wicemistrzostwem w Mistrzostwach Polski Młodzików w szabli w dru-
żynie, które Julia zdobyła wraz z koleżankami z klubu UKS 13 Białystok.

Jak mówi szablistka, uprawianie sportu oznacza, przede wszystkim, 
aktywny tryb życia, co wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Szermierka 
jest sportem strategicznym. Rozwija i poprawia wytrzymałość, refleks, 
koncentrację, umiejętność podejmowania decyzji oraz strategicznego 
myślenia i działania. W wolnym czasie, którego ze względu na treningi 

ma niewiele, Julia lubi czytać 
książki, fotografować, a od czasu 
do czasu ugotować coś smacz-
nego. Największą inspiracją 
młodej stypendystki są obecne 
Drużynowe Mistrzynie Świata 
w szabli kobiet. Julia zdradziła 
nam, że planuje zakwalifikować 
się na najbliższy Puchar Europy 
Juniorów Młodszych.

Gabriel nowik
Zamiłowanie do sportów 

walki odziedziczył po tacie, 
z którym, mając pięć lat udał 
się na pierwszy trening Brazy-
lijskiego Jiu Jitsu. Na co dzień 
trenuje w dwóch klubach: 
Urban Jiu Jitsu oraz MMA Club 
Białystok. Dlaczego Jiu Jitsu? 
Zdaniem Gabriela ta ogólno-
rozwojowa dyscyplina sportu 
przynosi wiele korzyści: uczy 
szacunku do przeciwnika, od-
wagi i dyscypliny. Poprawia 
motorykę ciała, koordynację 
ruchową i gibkość. Największym 
osiągnięciem młodego zawod-
nika jest zdobycie tytułu Mistrza 
Polski na Mistrzostwach Polski, 
organizowanych przez Polski 
Związek Jiu Jitsu w 2019 r. Poza 
sportem, Gabriel interesuje się 
kosmosem. Jest też wielkim fa-
nem Harrego Pottera. Czy swoją 
przyszłość wiąże ze sportem? Tak, ponieważ daje mu to mnóstwo satys-
fakcji. Chciałbym walczyć kiedyś zawodowo i być inspiracją dla innych 
zawodników – mówi Gabriel.

Julia uwielbia aktywnie spę-
dzać czas. Na zdjęciu podczas 
jazdy konnej z szablą, odzie-
dziczoną po dziadku.

W ostatnim czasie Gabriel wywalczył 
pierwsze miejsce – złoty medal na 8. 
Grand Prix Polski w Brazylijskim Jiu 
Jitsu, które odbyło się 6 marca br. 
w Mińsku Mazowieckim.
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Mimo nauki zdalnej, wolontariusze z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych

Czynią dobro
Wolontariat szkolny każdego roku groma-
dzi grono dzieci i młodzieży, które swoją 
energię i entuzjazm chcą przemienić w coś 
dobrego. Teraz jest to utrudnione. z racji 
na panującą sytuację epidemiologiczną, 
większość uczniów uczy się zdalnie. Jed-
nak wolontariusze nie rezygnują z działań 
i tyle, ile mogą, pomagają.

We wrześniu, jeszcze ucząc się stacjonarnie 
w szkole, młodzież starszych klas już po raz czwar-
ty brała udział w projekcie „BohaterON – włącz 
historię!”. Była to V jego edycja, poświęcona pa-
mięci jeszcze żyjących powstańców warszaw-
skich. Wolontariusze w tym roku przygotowali 
kartki-laurki, w których podziękowali za wolną 
ojczyznę i bohaterstwo pokolenia Kolumbów. 
W tym samym miesiącu odbyła się również kolejna 
Gala Ośmiu Wspaniałych, przesunięta z czerwca, 

z racji na sytuację zdrowotną. Amelia Mielech, 
już absolwentka naszej szkoły, odebrała dyplom 
laureata i jedną z ośmiu nagród, ufundowanych 
przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Szcze-
rze jej gratulujemy.

II półrocze młodsi uczniowie i przedszkolaki 
rozpoczęli od akcji zbierania artykułów papierni-
czych i środków czystości na rzecz podopiecznych 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bia-
łymstoku. Dzieci aktywnie włączyły się w szczytne 
działanie, a obdarowani z radością i wdzięcznością 
przyjęli prezenty od serca.

W lutym wszystkie dzieci włączyły się w akcję 
dokarmiania zwierząt. Zbiórka pokarmu dla psów 
i kotów jeszcze trwa, a w kwietniu dary zostaną 
przekazane do Schroniska Zwierząt w Białymstoku.

Od lutego dziewczynki klas VII i VIII biorą 
także udział w akcji długoterminowej „Czytanie 

przedszkolakom”. Dwa razy w tygodniu łączą się 
z młodszymi kolegami z naszego przedszkola 
i zdalnie czytają im bajki, wierszyki, czy zagadki. 
Następnie przedszkolaki przygotowują ilustracje 
do poznanych historyjek i prezentują je starszym 
koleżankom. Wolontariuszki z klasy II co dwa ty-
godnie odwiedzają grupę przedszkolaków. Bawią 
najmłodszych zagadkami, inscenizacjami wierszy 
Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, pląsami i śpiewem. 
Radość z wzajemnego oddziaływania jest ogromna, 
a uśmiech nie znika z żadnej twarzy.

Dobroć tak naprawdę jest w każdym z nas i nie 
należy się jej wstydzić, a być z niej dumnym. Nie 
ma nic piękniejszego, jak możność dania samego 
siebie tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

Tekst: Danuta Dryl i Beatrycze Smaszcz-Turosieńska, 
opiekunki wolontariatu 

Zdjęcie: Danuta Dryl

oświata

Mali Wolontariusze z ZS w Turośni Kościelnej dobrze wiedzą o tym, że „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” (autor nieznany).

Nowe pracownie przedmiotowe i nowoczesny sprzęt w NSP w Niewodnicy Kościelnej

Wszystko dla uczniów
W dwunastoletniej historii niepublicznej 

Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolny-
mi w niewodnicy Kościelnej co roku przebywały 
nowe pomoce dydaktyczne. Jednakże ostatni 
rok był przełomowy.

Powstała nowoczesna pracownia naukowo
-techniczna z pełnym wyposażeniem (np. dyge-
storium), pracownia behawioralno-logopedyczna 
z nowoczesnym sprzętem, pracownia gimnastyki 
korekcyjnej, pracownia językowa oraz, doskonale 
wyposażona, pracownia informatyczna. W każ-

dej sali znajduje się monitor multimedialny. 
Wszystkie pomieszczenia zostały przedtem też 
poddane generalnemu remontowi (wymiana 
podłoża, gipsowanie i malowanie ścian). Z po-
czątkiem wiosny w nowy sprzęt zostanie wy-
posażony także plac zabaw. Należy podkreślić, 
że zdaniem pracowników Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, nasz plac jest jednym z największych 
i najbezpieczniejszych przyszkolnych placów 
zabaw w Polsce.

Tekst i zdjęcie: Marek Danilewicz Stołówka szkolna z nowym wyposażeniem.
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Sukces uczennic Szkoły Podstawowej im. L. Prystroma w Tołczach w Wojewódzkim Konkursie Literackim

Poetyckie talenty
Janusz Korczak mawiał, że „dziecko, 
to także człowiek, tylko jeszcze mały”. 
To istota, która marzy, śni, pragnie. nie 
zawsze ma jednak komu powierzyć swoje 
troski, pragnienia, podzielić się marzenia-
mi. Skarbcem, sejfem na sekrety może być 
szuflada – w dosłownym i przenośnym zna-
czeniu. W każdej chwili można ją otworzyć, 
do niej sięgnąć.

Zrobili to uczniowie SP w Tołczach. Podzielili 
się swoją twórczością, oddając wiersze na Wo-
jewódzki Konkurs Literacki, pt. ,,Wiersze z szu-
flady” zorganizowany przez SP 43 im. S. Kossak 
w Białymstoku.

Spośród 182, które wpłynęły, wiersze naszych 
dwóch uczennic zostały docenione. Kinga Bruszew-
ska z kl. VI otrzymała główną nagrodę za utwór 
,,Kraina”, a Urszula Hajduczenia z kl. IV wyróżnienie 
za wiersz ,,Zimowy sen”. Prace oceniane były przez 
sześcioosobowe jury, m.in. poetki: Zofię Olek-Re-
dlarską, Katarzynę Janowicz-Timofiejew, Krystynę 
Gudel i Reginę Kantarską-Koper.

W swoich pracach dziewczynki zabrały czytelni-
ków do krainy marzeń i snów, gdzie nie ma żadnych 
ograniczeń. Ula ,,namalowała” w swoim ,,Zimowym 
śnie” niesamowity obraz pięknej polskiej zimy, 
inspirowany widokiem z okna, bożonarodzenio-
wym nastrojem. Nie zabrakło ,,śnieżnej pelery-
ny”, ,,mroźnego oddechu zamieci” i czuwającego 
za oknem bałwana. Utwory laureatów znajdą się 

na przygotowywanym właśnie e-booku również 
w wersji angielskiej.

Niech sukces uczennic naszej szkoły będzie 
zachętą dla innych do tworzenia. Szuflada przyjmie 
wszystkie pomysły, żale, radości… Wielu młodych 
artystów tworzy piękne utwory. Niektóre są zapisa-

ne na skrawkach kartek, w zeszytach i brulionach 
lub odłożone w szufladach. Jeśli jest tylko okazja, 
pozwólmy naszym dziełom ujrzeć światło dzienne. 
Dzielmy się! Każdy jest artystą!

Tekst: Elżbieta Złotkowska 
Zdjęcia: archiwum prywatne

Kinga, w swoim utworze, ukazała barwną przestrzeń, 
którą każdy ma w sobie, kiedy zanurza się w marze-
niach, podąża za nimi. Marzenia nie pozwalają się nu-
dzić, dostarczają wrażeń i dają siłę płynąć dalej.

Ula ,,namalowała” w swoim ,,Zimowym śnie” niesamo-
wity obraz pięknej polskiej zimy, inspirowany widokiem 
z okna, bożonarodzeniowym nastrojem. Nie zabrakło 
,,śnieżnej peleryny”, ,,mroźnego oddechu zamieci” i czu-
wającego za oknem bałwana.

„Chrystus Zmartwychwstał, 
 aby człowiek odnalazł autentyczne znaczenie życia, 
aby człowiek żył pełnią własnego życia…”.

Św. Jan Paweł II

Po czterdziestodniowym okresie pokuty 
na cały świat rozlega się wieść – 
Chrystus Zmartwychwstał!

Życzę Wam Drodzy Parafianie 
i Czytelnicy Nowin Naszej Gminy, 
abyście na swojej drodze życiowej 

zawsze trwali przy Chrystusie Zwycięzcy, 
który jest Wiarą, Nadzieją i Miłością.

Abyście z tego trwania czerpali siły 
do walki z pokusami tego świata, które 
często stają na drodze do Chrystusa.

Serdeczne pozdrowienia w Chrystusie 
Panu Zmartwychwstałym:

Z modlitwą w Te szczególne dni 
Triduum Paschalnego

ks. Tomasz Powichrowski 
proboszcz parafii pw. św. Antoniego 

w Niewodnicy Kościelnej

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy. 
O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Z okazji Świąt  
Zmartwychwstania Pańskiego życzę, 
aby Chrystus Zwycięzca śmierci, 

pomnażał w Was wiarę, 
ożywiał serca żarem miłości,  
obdarzał radością i nadzieją 

niezniszczalnego życia wiecznego.

Niech Zmartwychwstanie  
odrodzi Was wszystkich 

duchowo i pozwoli z ufnością  
patrzeć w przyszłość, 

a Chrystus Zmartwychwstały  
niech wszystkim mieszkańcom Gminy 

błogosławi.

Ks. Andrzej Rogoziński 
proboszcz parafii 
pw. Świętej Trójcy  

w Turośni Kościelnej

Zasnąłeś w ciele jako martwy, 
Królu i Panie, po trzech powstałeś 

dniach, Adama podniosłeś 
ze zniszczenia, i zniewoliłeś śmierć: 
Pascha niezniszczalności, świata 
zbawienie (Eksapostilarion, 

nabożeństwo jutrzni paschalnej) 
Tymi słowami Kościół w noc Święta nad 

Świętami, Wielkanoc, przypomina 
nam, że zbawienie Świata jest dziełem 
Chrystusa, a nasze życie posiada 

wielką wartość, gdyż za wielką cenę 
zostało nabyte. Ten, który cierpiał 
na krzyżu i przezwyciężył śmierć, 

jest źródłem naszej wewnętrznej siły, 
radości, miłości i pokoju.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Turośń 
Kościelna oraz ich rodzinom życzę, 
aby Jego łaska i błogosławieństwo 

towarzyszyły im w codziennym życiu, zaś 
Światło Zmartwychwstania Pańskiego 
oświecało każdego i pozwalało dzielić 
się dobrem i otworzyć na drugiego 

człowieka. 
Ks. Jarosław Jóźwik  

Proboszcz Parafii Prawosławnej  
pw. św. Mikołaja Cudotwórcy  

w Topilcu
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Zakupione w ramach dotacji z konkursu profrekwencyjnego sprzęty 
zostały przekazane do świetlic

Dodatkowe 
wyposażenie świetlic

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z budżetu Województwa Podlaskie-
go, w ramach „Pucharu Gmin” – konkursu, który miał zmobilizować obywateli 
do oddania głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Gmina 
Turośń Kościelna zrealizowała szereg przedsięwzięć, umożliwiających roz-
wój ośmiu świetlic wiejskich. (Wyniki konkursu i działania z nim związane 
szczegółowo opisaliśmy w nr 4/2020). Dotacja została przeznaczona, m.in. 
na zakup sprzętów AGD i urządzeń multimedialnych.

W lutym br. odbyło się przekazanie sprzętów do czterech świetlic wiej-
skich: w Baciutach, Topilcu, Barszczówce i Trypuciach, w którym udział wziął 
Grzegorz Jakuć – wójt gminy wraz z sołtysami i radami sołeckimi.

Świetlicę w Topilcu wyposażono w kolumnę aktywną, projektor i ekran. 
Do świetlic w Barszczówce, Baciutach i Trypuciach przekazane zostały ze-
stawy nagłaśniające. Świetlica w Trypuciach została doposażona także 
w zmywarkę. Mamy nadzieję, że nowe sprzęty będą służyły mieszkańcom 
gminy przez długie lata.

Tekst i zdjęcie: Paweł Kondracki Przekazanie sprzętu w świetlicy wiejskiej w Baciutach. 

Temat gospodarki odpadami był i jest przedmiotem wielu dyskusji

Zmiany w systemie 
gospodarki odpadami
Od stycznia 2021 r. na terenie Gminy 
Turośń Kościelna wprowadzonych zostało 
kilka istotnych zmian dotyczących gospo-
darki odpadami. Wynikają one ze zmiany 
ustawy jak również dostosowania przepi-
sów lokalnych. Podsumujmy je więc tak, 
aby sprawiały one Państwu jak najmniej 
problemów.

Najważniejszą zmianą jest wyłączenie z systemu 
gminnego nieruchomości niezamieszkałych i letni-
skowych, zobowiązując ich właścicieli do zawarcia 
i przedstawienia w urzędzie indywidualnych umów 
na odbiór odpadów. Nałożony został również 
odgórny obowiązek segregacji odpadów zarówno 
odbieranych bezpośrednio z gospodarstw, jak 
również dostarczanych do PSZOK. Wprowadzono 
możliwość kompostowania odpadów zielonych 
i wynikające z tego częściowe zwolnienie z opłaty. 
Nowe uwarunkowania prawne wpłynęły również 
na funkcjonowanie PSZOK. Od stycznia przyjmo-
wane są tam wyłącznie odpady posegregowane. 
Ustanowione zostało także ograniczenie co do ilo-
ści odpadów remontowych, jakie można przekazać 
w ciągu roku do PSZOK. Limit ten wynosi 2 m³ 
rocznie od nieruchomości.

Najwięcej kontrowersji wzbudził wzrost opłat 
za odbiór odpadów. Z tego typu zjawiskiem mamy 
do czynienia w całym kraju. Należy tu wskazać, iż 
wysokość opłaty wynika w głównej mierze z kwoty 
uzyskanej w ramach postępowania przetargowego 
na odbiór odpadów. W poprzednich latach rozli-
czenie z wykonawcą realizowane było ryczałtowo, 

to znaczy wysokość opłaty nie była bezpośrednio 
zależna od ilości przekazanych odpadów. W 2021 r. 
rozliczenie z wykonawcą odbywa się na podstawie 
rzeczywistej ilości odebranych odpadów oraz 
ceny za tonę, wynikającej z przetargu. Przyjęta 
przez Radę Gminy wysokość opłaty, według da-
nych z lat poprzednich, może nie pokryć kosztów 
funkcjonowania systemu. Obserwując spadek 
tonażu odpadów w pierwszych dwóch miesiącach 
w stosunku do lat poprzednich, według danych 
ze sprawozdań, możliwe że deficyt ten nie będzie 
tak wysoki, jak początkowo zakładano. Ważne jest, 
aby mieszkańcy rozważnie podeszli do tego jak 
segregują i co wrzucają do pojemników. Znane 
są nam przykłady, kiedy do koszy wsypywany był 
np. piasek zamiatany z ulicy na zasadzie „Mam 
oddać pusty kosz, przecież płacę”. Postępując 
w ten sposób wszyscy możemy zapłacić więcej.

Od 1 stycznia 2021 r. każdy właściciel nieru-
chomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji 
śmieciowej. Wynika to ze zmiany ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. Informacje 
o obowiązku złożenia deklaracji przekazywane 
były mieszkańcom różnymi drogami. Większość 
deklaracji została złożona we wskazanym termi-
nie. Dziękujemy mieszkańcom, którzy sumiennie 
podeszli do tego obowiązku. Znalazły się jednak 
osoby wprowadzające niepotrzebny zamęt i uchy-
lające się od ustawowego obowiązku. W stosunku 
do nich wystosowane zostały wezwania.

Śnieżna i mroźna zima miała wpływ na jakość 
usług świadczonych przez firmę odbierającą odpa-

dy. Zdarzały się przypadki kiedy, z uwagi na warunki 
pogodowe bądź awarie pojazdów, wynikające 
z niskich temperatur, występowały opóźnienia 
w odbiorze odpadów. Wszelkie zgłaszane przez 
Państwa reklamacje na bieżąco przekazywane były 
firmie. Zimę mamy już za sobą, a MPO Białystok 
zapewnia, że dochowa wszelkich starań, aby tego 
typu zdarzenia się nie powtórzyły.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pro-
simy o kontakt z pracownikami urzędu:

Patrycja Gościewska – tel. 857158021

marzena Dobrzyńska – tel. 857158015
Marek Klepacki


