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Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok
niech tchną w nas ducha odwagi

do pokonywania codziennych trudności
i ukażą jak cieszyć się z najdrobniejszych rzeczy.

Życzymy, aby spędzony w gronie najbliższych
świąteczny czas napełnił serca wiarą i nadzieją.

                                                Jarosław Czech                                                Grzegorz Jakuć                                    
                     Przewodniczący Rady Gminy                        Wójt Gminy Turośń Kościelna
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Informacje z Sesji Rady Gminy Turośń 
Kościelna
Zarówno XXXVIII sesję 
Rady Gminy Turośń 
Kościelna, która odbyła 
się 27 października, jak 
i XXXIX sesję RG – 30 
listopada 2022 r. zdomi-
nowały tematy budże-
towe.

XXXVIII sesja
Na październikowej sesji, 

Radni ustalili stawkę za 1 km 
przebiegu pojazdu, służą-
cą do obliczenia wysokości 
zwrotu kosztu jednorazo-
wego przewozu niepełno-
sprawnych: dzieci, młodzie-
ży i uczniów oraz rodziców 
do placówek oświatowych 
(Uchwała nr XXXVIII/298/2022). Uchwałą nr 
XXXVIII/302/2022 wprowadzono zmiany w budże-
cie Gminy Turośń Kościelna na 2022 r., a uchwałą nr 
XXXVIII/303/2022 zmieniono uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Turośń Kościelna 2022-2033.

Podczas obrad, Sławomir Kieda – dyrektor biura 
Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
opowiedział zebranym o działalności organizacji 
i pozytywach, wynikających ze współpracy samo-
rządów z ww. stowarzyszeniem. Następnie, Rada 
Gminy podjęła uchwałę nr XXXVIII/299/2022 
w sprawie przystąpienia Gminy Turośń Kościelna 
do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Radni przyjęli także statut Związku Powiato-
wo-Gminnego „Dolina Turośnianki” (Uchwała 
nr XXXVIII/300/2022) oraz podjęli uchwałę nr 
XXXVIII/301/2022 w sprawie zmiany Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turo-
śni Kościelnej i uchwałę nr XXXVIII/304/2022 
w sprawie rozpatrzenia petycji, która dotyczyła 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

XXXIX sesja
Głównym tematem listopadowych obrad było 

ustalenie stawek podatkowych obowiązujących 
na terenie gminy Turośń Kościelna na 2023 rok. 
Radni podjęli uchwałę nr XXXIX/305/2022, okre-
ślającą wysokości stawek podatku od nierucho-
mości, uchwałę nr XXXIX/306/2022 w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej 
za podstawę wymiaru podatku rolnego, uchwałę 
nr XXXIX/307/2022 w sprawie obniżenia kwo-
ty stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, 
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podat-
ku leśnego oraz uchwałę nr XXXIX/308/2022 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych.

Rada Gminy uchwaliła zmiany w budżecie 
Gminy Turośń Kościelna na 2022 r. (Uchwała nr 
XXXIX/309/2022) i zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2022-
2033 (Uchwała nr XXXIX/310/2022).

Rada Gminy zadecydowała o udzieleniu 
pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu 
na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego 
na „Przebudowie chodnika w ciągu drogi powia-

towej nr 1547B w miejscowości Tołcze (gm. Turośń 
Kościelna) (Uchwała nr XXXIX/311/2022).

Ważnym tematem obrad była kwestia zwią-
zana z gospodarką odpadami komunalnymi. 
Radni uchwalili zmiany w uchwale, dotyczącej 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Turośń Kościelna (Uchwała nr 
XXXIX/312/2022) i uchwałę nr XXXIX/313/2022, 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szcze-
gółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rada Gminy podjęła również uchwałę nr 
XXXIX/314/2022, zmieniającą uchwałę w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Turośń Kościelna i przyjęła „Program współpracy 
Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego na 2023 r.” 
(Uchwała nr XXXIX/319/2022).

Radni pochylili się również nad tematami zwią-
zanymi z oświatą i pomocą społeczną. Ustalona 
została stawka za 1 km przebiegu pojazdu, służąca 
do obliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosz-
tów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz 
rodziców do placówek oświatowych (Uchwała nr 
XXXIX/315/2022). Rada podjęła także uchwałę nr 
XXXIX/316/2022, zmieniającą uchwałę w sprawie 
sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu 
wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia 
pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu 
pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym 
realizowanym przez gminę, przyjęła „Program 
wspierania rodziny w Gminie Turośń Kościelna 
na lata 2022-2024” (Uchwała nr XXXIX/317/2022) 
i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii na 2023 r. (Uchwała nr XXXIX/318/2022).

Podjęto również uchwałę nr XXXIX/320/2022 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
we wsi Niewodnica Kościelna – ul. Borówkowa 
i uchwałę nr XXXIX/321/2022 w sprawie nadania 
nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niecki – ul. 
Polna.

Paweł Kondracki 
zdjęcie: Agnieszka Popławska

Tuż przed obradami XXXIX sesji, Grzegorz Jakuć – wójt gminy i Jarosław Czech – 
przewodniczący RG pogratulowali Tomaszowi Komendzie objęcia funkcji sołtysa 
sołectwa: Borowskie Cibory, Olki, Wypychy.
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Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości

104 lata wolności
Gminne Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości rozpoczęły się mszą świę-
tą w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. 
Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Ko-
ścielnej i zostały zwieńczone wieczornym 
koncertem słowno-muzycznym w sali wido-
wiskowej świetlicy w Turośni Kościelnej.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni 
goście: podinsp. Tomasz Organek – komen-
dant Komisariatu Policji w Łapach, Waldemar 
Wilczewski – dyrektor Muzeum Podlaskiego 
w Białymstoku, Witold Karczewski – prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, przed-
stawiciele samorządu na czele z Grzegorzem 
Jakuciem – wójtem Gminy Turośń Kościelna, 
radne powiatu białostockiego: Bożena Bieryło 
i Maria Busłowska, radni gminni, dyrektorzy 
szkół, druhowie, poczty sztandarowe jednostek 
oświatowych i ratowniczo-gaśniczych, członko-
wie stowarzyszeń i mieszkańcy gminy.

Liturgię sprawował i homilię wygłosił ksiądz 
proboszcz Tomasz Powichrowski. Następnie pocz-
ty sztandarowe przemaszerowały pod pomnik 
„Ku czci poległych w obronie Ojczyzny 1918-1920”, 
gdzie rozpoczęła się oficjalna część wydarzenia. 
Wspólnie odśpiewali hymn państwowy i, przy 
asyście honorowej druhów z gminnych jednostek 
OSP, podniesiono flagę na maszt, który samo-

rząd otrzymał w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Pod Biało-Czerwoną”. Warto podkreślić, że w ob-
chodach świąt narodowych licznie biorą udział 
dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Dzięki 
zaangażowaniu swoim, rodziców i nauczycieli 
uświetniają uroczystość wypełniając ceremoniał 
pocztów sztandarowych. Dobre praktyki wśród 
najmłodszych szerzą też opiekunowie drużyn po-
żarniczych i harcerskich. Zasady musztry bacznie 
wypełniają również młodzi druhowie z Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej w Chodorach, jak też 
harcerze z 37. Turosieńskiej Drużyny Harcerskiej, 
którzy pełnili wartę honorową przy pomniku.

Przybyłych przywitała Magdalena Żukiewicz 
– dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni 
Kościelnej. Słowa do mieszkańców skierował 
Grzegorz Jakuć:

Drodzy Mieszkańcy! Pamiętajmy, że wskrze-
szony 104 lata temu ogień wolności, że polskość 
to nie tylko wydarzenia historyczne i minio-
ne dzieje, ale przede wszystkim nasze obecne 
postawy i działania. Niech dobro niepodległej 
Rzeczypospolitej Polskiej i naszej Małej Ojczyzny, 
jaką jest Gmina Turośń Kościelna, będzie dla 
nas życiowym celem, a poprzez uczciwą pracę 
dążmy do jej ciągłego rozwoju.

Pod pomnikiem kwiaty złożyły i znicze za-
paliły delegacje: Gminy Turośń Kościelna Grze-

gorz Jakuć, Jarosław Czech – przewodniczący 
Rady i Magdalena Żukiewicz, delegacja Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku, rady Powiatu Bia-
łostockiego i Zarządu Gminnego OSP. Dyrek-
torom i nauczycielom placówek oświatowych 
z terenu gminy towarzyszyli uczniowie. Wiązanki 
złożyły również delegacje organizacji pozarzą-
dowych działających na terenie gminy: MDP 
OSP Chodory, Klubu Strzelectwa Sportowego 
,,Legion Wschodni”, Stowarzyszenia Przyjaciół 
Niewodnicy i radni z Klubu Radnych „Inicjatywa” 
oraz przedstawiciele Klubu Seniora w Turośni 
Kościelnej a także harcerze z 37. TDH „Feniks”.

Wieczorny koncert słowno-muzyczny do-
starczył przybyłym wielu wzruszeń. Na scenie 
wystąpił zespół Winyl Band. Publiczność nagro-
dziła artystów owacjami na stojąco.

redakcja: Rafał Kuczmarski, Agnieszka Popławska 
zdjęcie: Patrycja Gościewska

Przybyłe delegacje tuż przed rozpoczęciem wydarzenia 
pod pomnikiem ,,Ku czci poległych w obronie Ojczyzny 
1918-1920”.

„Bez Jezusa nie ma Bożego Narodzenia, to inne święta, ale z pewnością nie Boże 
Narodzenie. A jeśli w centrum jest On, to wówczas cała otoczka, czyli światła, dźwięki, 
różne tradycje lokalne, w tym charakterystyczne potrawy, przyczyniają się do stworzenia 
atmosfery święta, ale z Jezusem w centrum” Papież Franciszek, 27.12.2017 r., Watykan.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim, 
aby w tym pięknym czasie Chrystus napełnił Nas swoim pokojem, miłością 
i życzliwością.

ks. Andrzej Górski proboszcz parafii N.M.P. Częstochowskiej w Rynkach

„Niegdyś przyszła do Betlejem Mariam, zapisać się ze starcem Józefem, jako pocho-
dzący z potomstwa Dawidowego, nosząc w łonie poczętego bez nasienia. Nadszedł czas 
narodzin i nie znalazło się ani jedno miejsce w gospodzie, ale pięknym pałacem wydała 
się Królowej grota. Chrystus się rodzi, aby podnieść upadły obraz.”  Wigilia Narodzenia 
Chrystusa, Troparion, ton 4

W tekstach liturgicznych Kościół Prawosławny przekazuje nam historię 
wydarzeń sprzed 2000 lat, które skłaniają do zastanowienia się nad tym 
co jest najważniejsze w przeżywaniu Święta Bożego Narodzenia.

Obserwujemy trudną sytuację na Świecie. Miliony osób poszukują miejsca 
w „gospodzie”, gdzie będzie można odnaleźć spokój i spojrzeć z nadzieją 
w przyszłość. Nie zapominajmy o potrzebujących. Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, życzę mieszkańcom gminy, zdrowia, radości, błogosławieństwa 
Bożego. Niech czas spędzony w gronie najbliższych pozwoli nam poczuć, 
że bycie razem jest ważniejsze niż pogoń za efemerycznymi potrzebami.

Ks. Jarosław Jóźwik – Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Topilcu

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, 
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”. (J 1,14)

W tę Świętą Noc Narodzin Chrystusa Pana, pozwólmy raz jeszcze dać się 
zaskoczyć tą prawdą o Bogu, która jest zawsze nowa i zupełnie nieoczeki-
wana, i którą każdego dnia powinniśmy odkrywać na nowo: BÓG STAŁ SIĘ 
CZŁOWIEKIEM! BÓG STAŁ SIĘ DZIECKIEM!!

Wam Drodzy Czytelnicy „Nowin Naszej Gminy”, Drodzy Parafianie, Bracia 
i Siostry w Chrystusie wraz z modlitwą najserdeczniejsze życzenia. Życzę 
jak najwięcej radości i dobrego przeżycia pięknych świątecznych dni i wielu 
Bożych łask w Nowym 2023 r.!

Ks. Tomasz Powichrowski – Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego 
w Niewodnicy Kościelnej

„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać 
świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym...” Jan Paweł II

Boże Narodzenie to czas, w którym doświadczamy tajemnicy przyjścia 
na świat Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, dzięki czemu doskonała się naj-
bardziej wzniosła afirmacja istoty ludzkiej. Nadaje to głęboki sens naszemu 
życiu i zobowiązuje do postawy, która wynika z godności danej człowiekowi 
przez Boga. Z serca życzę wszystkim Parafianom i mieszkańcom Gminy, 
by Świętom Bożego Narodzenia, tak pięknie utrwalonym przez wieki w na-
szej polskiej tradycji, towarzyszyła radość, otucha, i nadzieja. Przeżyjmy te 
uroczyste chwile w atmosferze wzajemnej życzliwości i szacunku dla drugiego 
człowieka i miłości najbliższych. Niech Nowonarodzony Wszystkim udziela 
błogosławieństwa w realizacji wszystkich naszych planów i postanowień.

ks. Andrzej Rogoziński – Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej
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INWESTYCJE

Kontynuacja budowy sieci dróg w gminie Turośń Kościelna

Inwestycja w infrastrukturę
W nadchodzącym roku, Gmina Turośń 
Kościelna planuje kontynuację rozpoczę-
tych i podjęcie szeregu nowych inwestycji. 
Realizacja przedsięwzięć możliwa będzie 
dzięki licznym dofinansowaniom.

Firma BGGM Sp. z o.o. rozpoczęła prace, zwią-
zane z przebudową ul. Leśnej w Niewodnicy Ko-
ryckiej, jednak ze względu na warunki pogodowe 
musiała je przerwać. Zakończenie całości, wartej 
prawie 1,5 mln zł inwestycji, planowane jest w lip-
cu 2023 r. Podpisano także umowę z wykonawcą 
przebudowy drogi gminnej w m. Baciuty-Kolonia. 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Krystex” 
Krzysztof Żukowski z Czarnej Białostockiej planuje 
rozpoczęcie prac wczesną wiosną. Te dwie inwe-
stycje dofinansowane są z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

W przededniu ogłoszenia postępowania prze-
targowego jest kolejna inwestycja drogowa – 
przebudowa ul. Wygoda w Baciutach. Ta z kolei 
będzie realizowana na podstawie opracowanego 
programu funkcjonalno-użytkowego, tzn. do obo-
wiązku wykonawcy będzie należało zaprojektowa-
nie, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykona-
nie wszystkich robót budowlanych. Szacowana 
wartość przebudowy ulicy oscyluje w granicach 

3 mln zł, w tym wysokość dofinansowania z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych (dla miejscowości gdzie niegdyś 
funkcjonował PGR) wynosi aż 98%.

Ponadto w ramach zawartej umowy z Zarzą-
dem Województwa Podlaskiego gmina otrzymała 

wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, na budowę drogi gminnej przez 
m. Barszczówka. Przebudowa odcinka o długości 
618 m ma kosztować 2.935.795 zł, z czego 1.868.046 
zł to środku z budżetu Unii Europejskiej.

zdjęcie: podlaskie.eu/UMWP

Zakończyła się rozbudowa świetlicy wiejskiej 
w Borowskich Ciborach

Z myślą 
o strażakach

W listopadzie br. dobiegły końca prace związa-
ne z rozbudową świetlicy wiejskiej w Borowskich 
Ciborach. Dzięki tej inwestycji strażacy ochotnicy 
zyskali nie tylko nowy i przestronny garaż, ale 
również małą salę do spotkań i integracji. Wartość 
inwestycji to ponad 400 tys. zł, a wykonawcą była 
firma KM Budownictwo z Łap.

Rozbudowa świetlicy w Borowskich Ciborach 
zakończyła wieloletni proces remontów i mo-
dernizacji świetlic wiejskich. Warto podkreślić, iż 
wszystkie świetlice i remizy OSP na terenie gmi-
ny przeszły termomodernizację i są wyposażone 
w ekologiczne źródła ciepła.

zdjęcie: Kamil Tomasz Dobrzyński

Podpisanie umowy na budowę drogi gminnej przez Barszczówkę. Na zdjęciu (od prawej): Artur Kosicki – marszałek 
województwa podlaskiego, Grzegorz Jakuć – wójt Gminy Turośń Kościelna, Adrian Łuckiewicz – burmistrz Wasilkowa 
i Sebastian Łukaszewicz – wicemarszałek.

Świetlica wiejska w Borowskich Ciborach po rozbudowie.

Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy

Ochrona wód i gleb
W ramach naboru I i II edycji Rządowego Fundu-

szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
Gmina Turośń Kościelna postawiła na inwestycje 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Obecnie trwają zaawansowane prace nad doku-
mentacją projektową budowy oczyszczalni ścieków 
w Niewodnicy Kościelnej, a niebawem rozpoczną 
się roboty budowlane. Oczyszczalnia zlokalizowana 
będzie nad rzeką Czaplinianką, a poprowadzi do niej 
ul. Borówkowa. Ze względu na charakter miejsco-
wości zdecydowano, że będzie to tzw. oczyszczalnia 
kontenerowa, która zakłada proces technologiczny 
prowadzony w obiektach zamkniętych. Obroto-
we złoża biologiczne, osadniki wstępne, osadniki 
wtórne będą mały osłony z tworzywa sztucznego 
ograniczające ewentualną emisję zapachów. Dla-
tego po zrealizowaniu nie będzie uciążliwa dla 

otoczenia i jej potencjalne oddziaływanie zamknie 
się w granicach jej ogrodzenia.

Jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą, roz-
poczną się roboty budowlane sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej w m. Barszczówka. System kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowy ma zostać 
wykonany najpóźniej do września 2023 r., gdyż 
w późniejszym czasie zaplanowane są roboty 
związane z przebudową drogi przez miejscowość.

Jeszcze w tym roku planowane jest podpi-
sanie umowy z wykonawcą budowy kanalizacji 
sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie 
ul. Topole i Dąbrowskiego, natomiast przetargi 
na budowę kanalizacji w rejonie ul. Dąbrowskiego 
i Trakt Napoleoński oraz w m. Borowskie Michały, 
Borowskie Skórki, Stoczki i Bojary jest planowane 
na styczeń 2023 r.
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TEKSTY: KAMIL TOMASZ DOBRZYŃSKI

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach

Wspólnie dla mieszkańców
Dobiegły końca prace związane z rozbu-
dową świetlicy wiejskiej w Borowskich 
Michałach. 23 października br. odbyło się 
uroczyste otwarcie obiektu.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Grzegorz 
Jakuć – wójt Gminy Turośń Kościelna, radni gminni 
na czele z Jarosławem Czechem – przewodniczą-
cym RG, sołtysi: Elżbieta Sasinowska, Piotr Borowski 
i Henryk Średziński, kierownicy UG i jednostek 
organizacyjnych, przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej i mieszkańcy okolicznych wsi.

Etapy inwestycji przybliżył zgromadzonym 
Grzegorz Jakuć:

– Rozbudowę świetlicy rozpoczęto w 2015 r. 
poprzez wykonanie centralnego ogrzewania z 
ekologiczym źródłem ciepła. Następnie, w 2020 r. 
dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa, wy-
konano kompleksową termomodernizację budynku.

Wójt podkreślił, jak ważna jest współpraca 
i troska o wspólne dobro. Głos zabrała również 
Elżbieta Sasinowska – sołtys wsi Borowskie Skórki 
i radna Rady Gminy Turośń Kościelna.

– Dziękuję za współpracę przy realizacji tej, 
jakże bardzo potrzebnej trzem sołectwom inwe-
stycji – mówiła.

Na ręce włodarza gminy podziękowania złożyli 
także Józef Danowski – gospodarz OSP Borowskie 
Michały z małżonką. Wspólnej modlitwie przewodniczył 
i nowowyremontowany obiekt poświęcił ks. Krzysztof 
Herman – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Uhowie.

Obecny stan budynku to efekt wieloletnich 
działań samorządu. W latach 2014-15 doposażono 

obiekt w pompę ciepła i kolektory słoneczne. Koszt 
zadania wówczas wyniósł 70 tys. zł.

2020 r. to czas termomodernizacji czterech 
świetlic wiejskich na terenie gminy, w tym obiektu 
w Borowskich Michałach. Dzięki środkom zewnętrz-
nym, pozyskanym na ten cel z Unii Europejskiej 
– Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego znacznie poprawiła się efek-
tywność energetyczna świetlicy. Dofinansowanie 
w kwocie 158.601,28 zł umożliwiło m.in. wymianę 

okien, położenie nowego pokrycia dachowego czy 
wykonanie estetycznej elewacji. Całkowity koszt 
zadania – 697.594,50 zł.

Kolejnym etapem była, rozpoczęta w lipcu 
2021 r. rozbudowa obiektu. Mieszkańcy, w tym stra-
żacy ochotnicy, zyskali zaplecze sanitarne, nową salę 
do spotkań i pomieszczenie gospodarcze. Obiekt 
został również przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Wartość inwestycji to 369.615 zł.

zdjęcie: Magdalena Żukiewicz

Informacje z otwarcia nowoprzebudowanych dróg na terenie gminy

Cieszy podwójnie
Zakończyły się prace związane z przebudową 

ul. Szkolnej w Turośni Dolnej i ul. Słonecznej w Ba-
ciutach. Wartość obu inwestycji to ponad 5 mln zł, 
z czego 2.096.794,33 zł pochodziło z budżetu 
państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W uroczystym otwarciu dróg, które odbyło 
się 18 listopada br., udział wzięli m.in.: Bohdan 
Paszkowski – wojewoda podlaski, Grzegorz Jakuć 
– wójt Gminy Turośń Kościelna, Jarosław Czech – 
przewodniczący Rady Gminy, radni gminni, pracow-
nicy UG i mieszkańcy okolicznych wsi. Modlitwie 
przewodniczyli i drogi poświęcili proboszczowie 
ościennych parafii: ks. Andrzej Rogoziński, ks. 
Tomasz Powichrowski i ks. Jarosław Jóźwik.

Zarówno ul. Szkolna, jak i ul. Słoneczna zyskały 
nową nawierzchnię bitumiczną i nowe zjazdy 
na posesje. W celu poprawy bezpieczeństwa, w ra-
mach przebudowy dróg, wykonano wyniesione 
i oświetlone przejścia dla pieszych.

zdjęcie: Agnieszka Popławska

-To wielka radość, że mamy w tej chwili takie możliwości, żeby gminy wesprzeć funduszem skierowanym na rozwój 
drogownictwa – mówił Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski podczas uroczystego otwarcia dróg.

– Dziękuję pracownikom Urzędu i strażakom za wkład w prace na rzecz świetlicy i codzienną dbałość o obiekt, który 
ma służyć przede wszystkim mieszkańcom – mówił Grzegorz Jakuć, wójt Gminy Turośń Kościelna.
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Projekt budżetu na 2023 rok
Wójt Gminy zarządzeniem z 15 listopada 
2022 r. przedstawił Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej i Radzie Gminy projekt budżetu 
na 2023 r. wraz z Wieloletnią Prognozą 
Finansową.

Dochody budżetu zostały zaplanowane 
w kwocie 47.382.285 zł, a wydatki w kwocie 
59.356.145 zł. Priorytetem w zakresie plano-
wania wydatków bieżących było wykonanie 
ustawowych zadań oświatowych, zapewnie-
nie prawidłowego funkcjonowania obiektów 
i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, 
społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb 
mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy 
generalnym założeniu utrzymania co najmniej 
dotychczasowego zakresu i poziomu usług pu-
blicznych świadczonych przez gminę na rzecz 
mieszkańców.

Dominującymi wydatkami w 2023 r. w budże-
cie Gminy są wydatki związane z finansowaniem 
zadań oświatowych. Planowana kwota subwencji 
oświatowej w budżecie Gminy Turośń Kościelna 
na 2023 r. wynosi 7.612.631 zł, natomiast środki 
na wydatki bieżące zadań oświatowych sub-
wencjonowanych zaplanowano w wysokości 
11.749.257 zł. Subwencja oświatowa pokrywa 
64,79% tych wydatków, pozostałą część, czyli 
kwotę 4.136.626 zł, Gmina zabezpiecza z docho-
dów własnych.

Zadania inwestycyjne z rezerwą celową 
na zadania inwestycyjne to kwota 28.870.909 zł, 
co stanowi 48,64% budżetu, w tym głównym 
czynnikiem decydującym o wyborze zadań in-
westycyjnych są środki zewnętrzne z:

 ] Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych,

 ] Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 ] Środki z programów z Unii Europejskiej 

w tym: Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 i Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020.
W budżecie na rok 2023 dochody bieżące 

zaplanowano w wysokości 29.691.597 zł, wydatki 
bieżące w kwocie 30.485.236 zł, różnica pomiędzy 
dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi 
wynosi (-) 793.639 zł i stanowi deficyt opera-
cyjny. Uwzględniając fakt, iż Gmina na pokrycie 
planowanego deficytu angażuje przychody we-
wnętrzne w postaci wolnych środków w kwocie 
przewyższając ujemne saldo operacyjne, wymóg 
równoważenia budżetu w części dotyczącej do-
chodów i wydatków bieżących, o których mowa 
w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
został spełniony.

Z przedłożonego projektu budżetu wynika, 
iż zadłużenie na koniec 2023 r. będzie wynosić 
34,29% planowanych dochodów budżetowych. 
Wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odset-
kami w roku 2023 wyniesie 5,86% przy maksy-
malnym dopuszczalnym wskaźniku obliczonym 
w oparciu o plan dochodów III kwartału 2022r r. 
stanowiącym 18,03%.

opracowała  
Elżbieta Ożarowska

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (30.485.236 ZŁ)

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 13.996.730 zł 45,91%

Bieżące utrzymanie dróg, gospodarka komunalna, 
odbiór odpadów komunalnych, wydatki w zakresie 

zagospodarowania przestrzennego, oświetlenie uliczne
6.251.410 zł 20,51%

Urząd gminy, USC, rada gminy, diety i inkaso sołtysów 5.024.128 zł 16,48%

Pomoc rodzinie i opieka społeczna 3.593.720 zł 11,79%

Pozostałe zadania bieżące 1.619.248 zł 5,31%

DOCHODY - 47.382.285,00 ZŁ

WYDATKI - 59.356.145,00 ZŁ
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Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne 
koszty 

finansowe

Planowane zadania inwestycyjne w roku 2023

Zadanie 
z dofinansowaniem 

z programu/
projektu:

Rok 
budżetowy 

2023 
(5+6+7)

z tego źródła finansowania

Dochody 
jst oraz 
kredyty 

i pożyczki

Dofinansowanie

Środki 
pochodzące 

z innych 
źródeł – 
krajowe

Środki 
wymienione 
w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 
u.f.p. (środki 

z UE)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy 309.500,00 309.500,00 232.125,00 77.375,00 Inicjatywa lokalna

2 Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy 165.500,00 165.500,00 124.125,00 41.375,00 Inicjatywa lokalna

3 Budowa oczyszczalni ścieków 
w Niewodnicy Kościelnej 7.100.000,00 7.050.325,00 1.908.925,00 5.141.400,00

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych (I edycja)

4 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
w miejscowości Barszczówka 3.406.364,00 3.406.364,00 233.968,00 3.172.396,00

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych (I edycja)

5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie części wsi Tołcze i Trypucie 837.000,00 96.700,00 0,00 96.700,00 Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych

6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze 
obejmującym część miejscowości Niewodnica 

Kościelna „Północny-Wschód” w rejonie 
ul. Trakt Napoleoński i Dąbrowskiego

6.979.360,00 2.979.360,00 348.968,00 2.630.392,00
Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych (I edycja)

7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy 
Kościelnej w rejonie ul. Dąbrowskiego i Topole 4.206.500,00 2.800.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych

8
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 

we wsiach: Borowskie Michały, 
Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki

2.920.640,00 1.920.640,00 146.032,00 1.774.608,00
Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych (I edycja)

9

Opracowanie dokumentacji projektowej na: 
przebudowę z rozbudową drogi powiatowej 

Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej 
Nr 678 do mostu na rzece Turośnianka 

(z wyłączeniem m. Niecki i Iwanówka oraz 
odc. od km 0+000 do km 0+600)

139.291,00 139.291,00 139.291,00

10 Przebudowa ul. Leśnej w Niewodnicy Koryckiej 1.598.742,00 1.517.578,00 771.789,00 745.789,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

11 Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Baciuty Kolonia 2.874.220,00 2.820.100,00 1.947.509,00 872.591,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

12 Przebudowa ul. Wygoda w Baciutach 2.981.650,00 981.650,00 59.633,00 922.017,00
Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych (PGR)

13 Budowa drogi gminnej nr 106658B 
w miejscowości Barszczówka 2.935.796,00 2.935.796,00 1.067.750,00 1.868.046,00

Program Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich na lata 
2014-2020

14 Zakup gruntów 150.000,00 150.000,00 150.000,00

15 Zakup udziału w działkach nr geod. 240/6 
i 133/5 położonych w Niewodnicy Kościelnej 550. 000,00 275.000,00 275.000,00

16 Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin 
Wiejskich Województwa Podlaskiego 346.704,00 346.704,00 52.005,00 294.699,00

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Podlaskiego 

na lata 2014-2020

17 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 
jednostce OSP Turośń Kościelna 300.000,00 300.000,00 300.000,00

18 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 180.000,00 180.000,00 180.000,00

19 Rozbudowa oświetlenia na terenie 
gminy Turośń Kościelna 115.000,00 115.000,00 105.000,00 10.000,00 Inicjatywa lokalna

20 Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń 
Kościelna w ramach funduszu sołeckiego 34.500,00 34.500,00 34.500,00

21 Zagospodarowanie działek gminnych na cele 
sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki) 346.901,00 901,00 346.901,00 346.901,00

Razem: 37.927.668,00 28.870.909,00 10.223.521,00 16.484.643,00 2.162.745,00
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Do końca lutego 2023 r. przyjmowane będą wnioski o utylizację odpadów z działalności rolniczej

Dla środowiska
W 2023 r. Gmina Turośń Kościelna planuje 

po raz kolejny przystąpić do programu Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, który przyznaje dotacje 
na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej.

W dwóch poprzednich edycjach programu, 
z dofinansowania skorzystało już ponad 40 rolni-
ków z terenu naszej gminy, dzięki czemu zutylizo-
wano lub przekazano do recyklingu ponad 45 ton 
odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych. 
W związku z powyższym informujemy wszystkich 

zainteresowanych, że do końca lutego 2023 r., 
zbierane będą formularze zgłoszeniowe dotyczące 
ilości folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 
balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań 
typu „big bag”. Zebrane dane pozwolą na określenie 
ilości odpadów przeznaczonych do utylizacji lub 
recyklingu. W przypadku otrzymania dofinanso-
wania, realizacja zadania przewidziana jest na III 
lub IV kwartał 2023 r.

Szczegółowe informacje: tel. 85 715 80 15
Oprac. Marzena Dobrzyńska

Złote Gody świętowały małżeństwa z Gminy Turośń Kościelna

Miłość wszystko wynagradza

Na ślubnym kobiercu stanęli 50 lat temu. 
22 października br. w świetlicy wiejskiej 
w Turośni Kościelnej zostali uhonorowani 
za pół wieku wspólnego życia.

Z rąk Grzegorza Jakucia – wójta gminy, me-
dal za długoletnie pożycie małżeńskie odebrały 
pary, które sakramentalne,,tak” powiedziały sobie 
w 1969, 1970 i 1971 r.

Odznaczenia za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
uchwalono w 1960 r. ówczesną ustawą sejmową i, 
jak podkreślił wójt nawet wtedy, w zupełnie innej 
rzeczywistości społeczno-politycznej, doceniono 
trwałość związku, rodziny jako bardzo istotny 
element naszego życia społecznego.

Słowa do Jubilatów skierowała również Magda-
lena Rosińska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Turośni Kościelnej. Zaznaczyła, że odznaczenia 
Państwowe, nadane przez Prezydenta RP, są wyra-
zem społecznego uznania dla trwałości małżeństw 
i zasług w życiu rodzinnym. – Państwa obecność 
tu dowodzi, że dochowaliście, wbrew wszelkim 
przeciwnościom, przysięgi małżeńskiej, bo przecież 
miłość jest dawaniem, nie – braniem; budowaniem, 
nie – niszczeniem, wiernym dzieleniem każdego 
sukcesu i każdego smutku – mówiła.

Grzegorz Jakuć podkreślił, że obecność Ju-
bilatów jest dowodem na to, że można i warto 
szanować i wspierać się wzajemnie przez 50 lat. 
– Też obecność Państwa rodzin świadczy o tym, 
że jesteście Państwo przykładem rodziny, gdzie 
wartości wiary i zasady życia społecznego są cenne 
i przekazywane następnym pokoleniom – mówił.

Radość współdzielili z Jubilatami przybyli go-
ście: Jarosław Czech – przewodniczący Rady Gminy, 

proboszczowie ościennych parafii: ks. Andrzej 
Rogoziński, ks. Krzysztof Herman i ks. Andrzej 
Górski, Elżbieta Ożarowska – skarbnik gminy, Pa-
weł Kondracki – sekretarz gminy i Magdalena 
Żukiewicz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Po doniosłej chwili uhonorowania każdej z par, 
słowa gratulacji i życzeń błogosławieństwa Bo-
żego na dalsze lata wspólnego życia, w stronę 
małżeństw skierował też ks. proboszcz Andrzej 
Rogoziński. Głos zabrali także sami Jubilaci, którzy 
podziękowali organizatorom za zaproszenie i miłe 
przyjęcie. Wieczór umilił świętującym koncert 
zespołu „Autograf”.

Oprac. A. Popławska

Wsparcie na prowadzenie Punktu 
Konsultacyjnego Programu Priorytetowego 
,,Czyste Powietrze”

Więcej na konsultacje
Gmina Turośń Kościelna otrzymała wsparcie 

– 35 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 
na kontynuowanie prowadzenia Punktu Kon-
sultacyjnego Programu Priorytetowego ,,Czyste 
Powietrze”.

Do 30 września 2022 r. z terenu Gminy Turośń 
Kościelna wpłynęło do WFOŚiGW 143 wniosków 
o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu 
„Czyste Powietrze”. Zrealizowano 84 zadań i wy-
płacono dotację o łącznej wysokości 1.289.389 zł.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy, przy ul. 
Białostockiej 5 w Turośni Kościelnej, funkcjonuje 
Punkt Konsultacyjny ww. Programu, gdzie mają 
Państwo możliwość skonsultowania i uzyskania 
pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowa-
nie. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe informacje: tel. 85 715 80 15 lub 
mail: czystepowietrze@turosnkoscielna.pl

– Dzisiaj będę miał niebywały zaszczyt, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
i Wojewody Podlaskiego przekazać Państwu doniosłe odznaczenie – mówił wójt gminy.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wydarzenia.

Doniosły Jubileusz świętowało ponad 30 małżeństw z te-
renu gminy Turośń Kościelna.
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Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy na rzecz Fundacji „Mali Wojownicy”

Razem dla wcześniaków
11 grudnia br. plac przy orliku w Turo-
śni Kościelnej, za sprawą Kół Gospodyń 
Wiejskich, Klubu Seniora oraz lokalnych 
rękodzielników i wytwórców wypełnił się 
stoiskami tematycznymi. Zainteresowani 
mogli nabyć, m.in. prezenty pod choinkę 
i ręcznie wykonane ozdoby. Dzieci z chęcią 
spędzały aktywnie czas z Mikołajem i Elfa-
mi czy oglądając sprzęt strażacki OSP Cho-
dory, a dorośli oczekiwali na nietypowy 
mecz. Rozgrywki pomiędzy KS Turośnianką 
a reprezentacją Urzędu Gminy z wójtem 
Grzegorzem Jakuciem na czele rozpoczęły 
się przy mało sprzyjającej aurze. Obfite 
opady i niska temperatura nie wpłynęły 
na zapał grających, którzy strzelili po czte-
ry bramki dla każdej ze stron.

Po emocjach sportowych, przyszedł czas na roz-
strzygnięcie konkursu „Twoja okładka świąteczna”. 
Autorką zwycięskiej – okładkowej pracy jest Maria 
Walentynowicz. II miejsce (ex aequo) zajęli: Zofia 
Bibułowicz i Dominik Mieszkowicz.

Głównym celem Jarmarku była pomoc pod-
opiecznym Fundacji „Mali Wojownicy”. Ta szczytna 
inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem 

wielu ludzi dobrej woli, którym dziękowali Grzegorz 
Jakuć – wójt gminy i Sylwia Wesołowska – prezes 
Fundacji. Dzięki hojności ofiarodawców do Fundacji 
trafiło 2.308,35 zł. Lokalni rękodzielnicy przekazali 
Fundacji dary, które można nabyć na profilu organi-
zacji w serwisie „Allegro-Charytatywnie”. Pełen emocji 
Jarmark Charytatywny zakończony został fireshow.

Rafał Kuczmarski 
zdjęcie: Agnieszka Mielech

Najmłodsi chętnie brali udział w animacjach tanecznych z Mikołajem i Elfami

Prace konkursowe Zofii Bibułowicz i Dominika Mieszko-
wicza.

Gminne Obchody Dnia Seniora w Pomigaczach

Z podziwem i uznaniem
Jak kolorowa i pełna energii może być jesień 

życia pokazali seniorzy, którzy 19 listopada br. 
w świetlicy wiejskiej w Pomigaczach obchodzili 
Gminne Obchody Dnia Seniora.

Świętowali mieszkańcy wsi Juraszki, Pomigacze 
i Lubejki. Radość z seniorami dzielili przybyli goście: 
Grzegorz Jakuć – wójt Gminy Turośń Kościelna, 
Jadwiga Drozdowska i Marek Kondzior – radni 
gminy, Teresa Kondraciuk – sołtys Pomigacz, To-

masz Więsław – sołtys Lubejk, Elżbieta Ożarowska 
– skarbnik i Paweł Kondracki – sekretarz gminy.

Wydarzenie było doskonałą okazją do podzię-
kowania osobom starszym za piękny wzór tego, jak 
cieszyć się życiem i podkreślenia ważnej roli, jaką 
pełnią w życiu rodzinnym i społecznym.

Grzegorz Jakuć życzył seniorom zdrowia umoż-
liwiającego aktywne życie i realizację pasji, wszel-
kiej pomyślności, pogody ducha oraz szczęścia 

w gronie najbliższych.
Na spotkaniu nie bra-

kło rozmów pełnych wspo-
mnień, nie zabrakło też 
prezentacji codziennych 
aktywności seniorów. Nie-
spodziankę na tę okazję 
przygotowały panie z Klu-
bu Seniora w Turośni Ko-
ścielnej. Z Marią Busłowską, 
Agnieszką Łupińską i mło-
dymi duchem seniorkami 
przenieśliśmy się na Dziki 
Zachód. Do tańca porwała 
gości Kapela Czarnoleska. 
Wieczór upłynął w miłej at-
mosferze, przy dźwiękach 
poleczek i walczyków.

Agnieszka Popławska 
zdjęcie: Alina Kowalczuk

Grzegorz Jakuć, wójt Gminy Turośń Kościelna, wręczył – obecnym na sali – najstarszej 
seniorce i najstarszemu seniorowi danego sołectwa upominki i listy gratulacyjne.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Turośni Kościelnej korzystają z nowoczesnych 
technologii

TiK na tak
Szkoła Podstawowa w Turośni Kościelnej w ra-

mach Rządowego Programu,,Laboratoria Przy-
szłości” pozyskała środki finansowe na zakup 
nowoczesnych pomocy edukacyjnych. Program 
przygotowany został przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Centrum GovTech. Ma na celu roz-
wijanie kreatywności, kompetencji technicznych 
i interdyscyplinarnych uczniów.

Na liście naszych zakupów znalazły się m.in.: 
klocki Lego Education Spike, drukarka 3D czy 
wyposażenie pracowni kulinarnej oraz pracowni 
robótek ręcznych.

Nowe technologie wykorzystujemy nie tyl-
ko na lekcjach informatyki, ale również techniki, 
plastyki, biologii, fizyki, matematyki, edukacji 

wczesnoszkolnej czy zajęciach świetlicowych. 
Pomoce dydaktyczne służą zarówno do nauki jak 
i rozwijania zainteresowań uczniów.

Nasi nauczyciele nie od dziś wiedzą, że techno-
logie komunikacyjno-informacyjne to efektywny 
sposób na przyswajanie wiedzy. Przykuwa uwagę 
uczniów, zwiększa zaangażowanie w procesie na-
uczania – uczenia się. W szkole w Turośni Kościelnej 
TiK odbywa się bez konieczności przychodzenia 
do pracowni komputerowej. Uczniowie bardzo chęt-
nie korzystają z pozyskanych pomocy, a nauczyciele 
przemycają przy tym wiedzę i umiejętności technicz-
ne. To przykład łączenia przyjemnego z pożytecznym!

Tekst: Aleksandra Łapińska, Marek Łukaszuk 
Zdjęcie: Katarzyna Leszczyńska

Wolontariat i akcje charytatywne w Szkole Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach

Lubimy pomagać
Listopad i grudzień to czas obfitujący 
w różne wydarzenia i akcje, w które aktyw-
nie włączyli się nasi uczniowie.

Pamiętaliśmy o tych, którzy odeszli na wieczną 
wartę. Wspólnie z pasjonatami historii ze Stowa-
rzyszenia Grupa Wschód przeżyliśmy „Żywą lekcję 
historii” i odwiedziliśmy grób lokalnego bohatera 
walk o niepodległość – majora Władysława Lewan-
dowskiego. W różnych formach świętowaliśmy 
104. rocznicę odzyskania niepodległości. Korytarze 
rozbrzmiewały pieśniami patriotycznymi, wszędzie 
mieniły się barwy narodowe. Po raz kolejny wzię-
liśmy udział w akcji Szkoła do Hymnu. Delegacja 
uczniów i nauczycieli uczestniczyła w gminnych 
obchodach Narodowego Dnia Niepodległości.

Poezja patriotyczna zagościła podczas wizyty 
poetki Krystyny Gudel, która przeczytała uczniom 
klas VII-VIII swoje utwory o kobietach – Sybiracz-
kach. Młodsze dzieci poznały sztukę pisania wierszy 
techniką haiku.

„Szanować, wspierać, pomagać” – to wartości, 
które przyświecają działaniom naszych uczniów 
na co dzień oraz szczególnie w organizowanym 
w szkole dniu tolerancji, czy podczas dnia postaci 
z bajek.

Wspaniałą pracę wykonał Samorząd Uczniowski 
i Szkolne Koło Wolontariatu pod kierunkiem p. 
Iwony Wróblewskiej i p. Marty Łapińskiej. Dzieci 
z pomocą rodziców zebrały materiały na posłania 
i okrycia (poduszki, koce, kołdry) oraz karmę dla 
zwierząt ze schroniska w Sokółce.

„Świąteczna Słodka Paczka” to kolejna akcja 
ukazująca szczodrość serc naszej społeczności 
szkolnej. Zebrane w akcji słodycze trafią jako upo-
minki do wychowanków z Domu Dziecka w Kra-
snem. W klasach – jak co roku – pobrzękiwały 
puszki zapełniające się grosikami, złotówkami, 
by zbudować jak największą Górę Grosza.

Obdarowujemy, ale też lubimy być obdaro-
wywani. Dzięki sponsorom z firmy Fair&Gas – p. 
Mariuszowi Godlewskiemu i p. Rafałowi Busłow-
skiemu – mogliśmy zakupić nowy sprzęt, który 
uatrakcyjnił zajęcia z wychowania fizycznego 
i szkolnego klubu sportowego.

Jesteśmy też otwarci na nowe technologie, 
łącząc tradycję z nowoczesnością. W tym roku 

na korytarzu szkolnym stanęła piękna, naturalna 
choinka, ozdobiona przez uczniów zabawkami 
wydrukowanymi na drukarce 3D, którą zakupiliśmy 
w ramach programu rządowego Laboratoria Przy-
szłości. Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły 
potrafią uczyć się – bawiąc, brać – dając, czerpać 
radość – pomagając.

Opracowała: Iwona Wróblewska

Zakupiony sprzęt zaopatrzony został w specjalne opro-
gramowania, które rozwijają umiejętności informatycz-
no-techniczne uczniów, jak również wspierają naukę 
programowania.

Wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka uczymy się na lekcjach, które odbyły się z okazji Międzynarodowego 
Dnia Osób z Niepełnosprawnością zorganizowanych przez Fundację,,Aktywizacja” z Białegostoku.
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Ślubowanie pierwszoklasistek w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

W rycerskim stylu
Nie ma przesady w stwierdzeniu, że pierwszoklasistki ze SP w Turo-

śni Dolnej zostały pasowane na uczniów w iście rycerskim stylu. Dzięki 
pięknym dekoracjom, wykonanym przez p. Elżbietę Puścian, specjalnie 
dobranej średniowiecznej oprawie muzycznej i starannie zaprojekto-
wanym strojom, szkoła zamieniła się w dostojny zamek z zamierzchłych 
czasów świetności Państwa Polskiego. Pasowanie na ucznia odbywało 
się prawdziwym Excaliburem.

28 października 2022 r. uczestniczyli w niej znakomici goście: wójt 
Gminy Turośń Kościelna – Grzegorz Jakuć, dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej – Barbara Oniśko, radny gminy Turośń 
Kościelna – Leszek Kondzior, rodzice pasowanych uczennic, nauczyciele 
i pracownicy szkoły oraz cała brać uczniowska. Jednakże najważniejszymi 
postaciami tego dnia były cztery dzielne dziewczynki: Zuzanna Błażko, 
Patrycja Maciejczyk, Maja Kowalewicz i Kornelia Łaniewska.

Po oficjalnych powitaniach zgromadzeni zostali wciągnięci w interesu-
jącą inscenizację. Uroczystość prowadzili uczniowie starszych klas, którzy 
wcielili się w rolę króla, królowej, rycerzy i dam dworu. Dziewczynki klasy 
pierwszej swoją wiedzą i umiejętnościami musiały przekonać zebranych, 
że mogą być pasowane na uczniów. Oj działo się! Były piosenki, tańce, 
łamańce językowe, pokonywanie toru przeszkód, próbowanie „kwasicy”! 
Niewiarygodne jak zaledwie po dwóch miesiącach nauki uczniowie mogli 
zaprezentować tak bogaty program artystyczny.

Oprócz popisów estradowych pierwszaków zaprezentowali się również 
starsi uczniowie – grupa średniowiecznych rycerzy i dam dworu. Dodatkową 
atrakcją był pokaz tańców średniowiecznych.

W końcu nastała chwila, na którą wszyscy czekali! Po złożonym ślubowa-
niu na sztandar szkoły aktu pasowania dokonała dyrektor Barbara Oniśko 
i nie ołówkiem, a prawdziwym Excaliburem, który otrzymała od króla Artura. 
Uroczystość zakończono na słodko. Miło było patrzeć na uśmiechnięte, pełne 
radości dzieci.

Anna Nieścierewska

Sukcesy uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej

W świątecznym wydaniu
Uczniowie NSP w Niewodnicy Kościelnej 

odnieśli sukces w Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym organizowanym przez Wojewodę 
Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty 
pt. „Podlaskie drogi do Niepodległości” zor-
ganizowanego z okazji Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. III miejsce zajęły: Zuzanna 
Czajkowska z kl. VI oraz Agnieszka Danilewicz 
z kl. V, a wyróżnienie otrzymała Lena Bocian 
z kl. I. Uroczysta gala odbyła się w Urzędzie 
Wojewódzkim, z udziałem władz wojewódzkich, 
oświatowych i samorządowych.

W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym, pt. 
„Kim Jestem” zorganizowanym przez Archidie-
cezję Białostocką i Klub Inteligencji Katolickiej, 
pod patronatem m.in. Jego Ekscelencji Księdza 
Arcybiskupa – Józefa Guzdka – Metropolity Bia-
łostockiego, zwycięzcami zostali: w kategorii 
przedszkole – tytuł laureata uzyskała Maria Dzie-
nis, w kategorii szkolnej – tytuł laureata uzyskała 
Agnieszka Danilewicz.

Zapraszamy do udziału w XV Ogólnopol-
skim Festiwalu Sztuk Bożonarodzeniowych. 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: 
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Guzek 
Metropolita Białostocki, Witold Karczewski – 
prezes Izby Przemysłowo-Handlowej, Waldemar 
Wilczewski – dyrektor Muzeum Podlaskiego oraz 
dostojni przedstawiciele świata nauki i bizne-
su, rządu, sejmu oraz administracji rządowej 
i samorządowej.

Festiwal składa się z dwóch konkursów:
 ] „Białe Boże Narodzenie barwami malowane”
 ] „Kolędy i pastorałki głosami dziecięcymi 

wyśpiewane”
Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście 

z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych oso-
bowych, bądź nadesłać pocztą tradycyjną na adres: 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami 
przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej, ul. Ko-
ścielna 10, 18-106 Niewodnica Kościelna. Nagranie 
na konkurs wokalny i zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych proszę przesłać na e- mail. 
marekdanilewicz@poczta.onet.pl

Kategorie festiwalu: przedszkole – wszystkie 
grupy wiekowe, szkoła podstawowa: kl. I-III, kl. 
IV-VIII. Prace i nagrania nadsyłamy do 15.01.2023 r. 
Wyniki zostaną umieszczone na stronie interneto-
wej organizatora: www.spniewodnica.pl Zwycięz-
cy konkursu zostaną nagrodzeni na Uroczystym 
Koncercie, w styczniu 2023 r.

Marek Danilewicz 
zdjęcie: Urszula Danilewicz

W tym roku Festiwal Sztuk Bożonaorodzeniowych obchodzi mały Jubileusz – to już XV edycja. Społeczność szkolna 
zaprasza do udziału w konkursie.

Moc gratulacji i życzeń oraz podarunków przekazali dzieciom wójt, dyrektor szkoły, 
radny, wychowawczyni i rodzice



Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy…

Gminne Spotkanie Opłatkowe 2022
18 grudnia br. w sali widowiskowej świe-
tlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej przed-
stawiciele władz państwowych i samo-
rządowych, radni gminy, przedsiębiorcy, 
dyrektorzy placówek oświatowych, druho-
wie z gminnych jednostek OSP, członkowie 
stowarzyszeń i mieszkańcy gminy spotkali 
się, aby w świątecznym nastroju podsu-
mować mijający rok. Nie brakło też życzeń 
i gratulacji...

– Jest taki piękny dzień, w którym gasną wszelkie 
spory... – rozpoczął uroczystość gospodarz spo-
tkania Grzegorz Jakuć, wójt gminy. Wydarzenie 
zostało uświetnione przez znamienitych gości, 
na czele z wojewodą Bohdanem Paszkowskim, 
ministrem Dariuszem Piontkowskim, ministrem 

Jackiem Żalkiem, senatorem Mariuszem Gromko 
i Witoldem Karczewskim – prezesem Izby Przemy-
słowo-Handlowej w Białymstoku. Przy tak doniosłym 
wydarzeniu nie mogło też zabraknąć przedstawicieli 
duchowieństwa, przybyli proboszczowie ościen-
nych parafii: ks. Andrzej Rogoziński, ks. Jarosław 
Jóźwik, ks. Andrzej Górski i ks. Krzysztof Herman 
wraz z wikariuszami: ks. Andrzejem Bojarzyńskim 
i ks. Adamem Iwanowiczem. Wśród licznie przy-
byłych osób znaleźli się przedstawiciele ważniej-
szych sfer życia społecznego, w tym m.in. podinsp. 
Tomasz Organek – komendant Komisariatu Policji 
w Łapach, dr Waldemar Wilczewski – dyrektor Mu-
zeum Podlaskiego, Bożena Bieryło – z-ca dyrektora 
Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP 
oraz delegacje zaprzyjaźnionycyh sąsiednich gmin.

Przedstawiciele Rządu RP, Senatu RP i Podla-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w swoich wystą-
pieniach podkreślali owocną współpracę z Gminą 
Turośń Kościelna. Podniosły nastrój świąteczny 
uzupełniony został optymistycznym spojrzeniem 
na Nowy Rok i możliwościami, które dla nas przy-
niesie.

Wydarzenie uświetnił koncert Śpiewającej 
Rodziny Kaczmarków. Zabrzmiały światowe prze-
boje gwiazd estrady, m.in. Strangers in the night 
i My way oraz najpiękniejsze polskie kolędy: Lulaj, 
że Jezuniu, Gdy śliczna Panna czy Bóg się rodzi.

Uroczystość zakończyła się symbolicznym prze-
łamaniem opłatka i wspólną Wigilią.

Rafał Kuczmarski
zdjęcia: Agnieszka Popławska

W imieniu przybyłych kapłanów, życzenia do zebranych skierował i wspólnej modlitwie 
przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Rogoziński.

Na scenie zagościli obdarzeni niezwykłymi głosami Iwona i Piotr Kaczmarkowie wraz 
z synami Wojciechem i Adamem.

Życzenia świąteczne i symboliczne przełamanie się opłatkiem są nieodłącznym ele-
mentem przedświątecznego spotkania. Gospodarz gminy wręcza opłatek gościom.

Spotkanie opłatkowe i Koncert Rodziny Kaczmarków zgromadziły na sali liczną pu-
bliczność, w tym przybyłych gości (od lewej): ministra Jacka Żalka, senatora Mariusza 
Gromko, wojewodę Bohdana Paszkowskiego i ministra Dariusza Piontkowskiego. 


