
Szanowni Państwo 
Mijający pierwszy kwartał tego roku obfitował 
w wiele wydarzeń ważnych dla mieszkańców  
i samorządu. Rozpoczęliśmy realizację nowe-
go budżetu, po raz czwarty przyznane zostały 
Nagrody „Pierścień Podskarbiego Włoszka”, 
nowa Rada Gminy spotkała się na siedmiu już 
posiedzeniach – czas pędzi do przodu, a my 
wszyscy próbujemy za nim nadążyć. 
Od końca marca do początku maja mieszkań-

cy poszczególnych wsi naszej gminy, jak co cztery lata, będą wybie-
rać (a niektórzy już wybrali) swoich sołtysów i rady sołeckie. To 
ważne wydarzenie w życiu wsi. To także okazja, żeby w życie wsi się 
zaangażować – najpierw wybierając swojego reprezentanta, a póź-
niej wspierając go w działaniach na rzecz wszystkich mieszkańców. 
Dla każdego sołtysa poparcie społeczności lokalnej jest bardzo waż-
ne. Razem i w porozumieniu można zrobić więcej, mądrzej, lepiej, 
szybciej. Pokażmy, przychodząc na wybory sołeckie, że nam zależy. 

Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny 
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Juchnowiec Kościelny

Kiedy się wydaje, że wszystko się skończyło,  
wtedy dopiero wszystko się zaczyna. 
                                                          ks. Jan Twardowski

Pełnych  
radosnej nadziei 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
miłych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół 
oraz wiosennego nastroju 

na każdy dzień 
życzą 

Joanna Januszewska
przewodnicząca Rady Gminy

Juchnowiec Kościelny

Krzysztof  Marcinowicz
wójt Gminy

Juchnowiec Kościelny

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko w kategorii Człowiek oraz ABW 
Superbruk Sp. z o. o. z Hryniewicz w kategorii Firma, to laureaci Nagrody Wójta 
Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka 2014”. Honorowe 
wyróżnienia przyznane zostały po raz czwarty. Na zdjęciu: Dominika Bargłowska 
reprezentująca ABW Superbruk oraz bp. Henryk Ciereszko. Szerzej o uroczystości 
na str. 4.-5.
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Na podstawie opinii praw-
nej stwierdzono, że projekt 
uchwały nie spełnia wymogów 
formalnych, ponieważ nie ma 
możliwości prawnych dopisa-
nia do aneksu pana Aleksego 
Mut, a ponadto Rada Gminy 
nie ma kompetencji do podję-
cia takiej uchwały.

Po wyjaśnieniach radcy 
prawnego i dyskusji radna Bo-
żena Jabłońska wnioskowała o 
zdjęcie uchwały z porządku ob-
rad. Za zdjęciem uchwały gło-
sowało 5 radnych, 9 wstrzy-
mało się od głosu (wymagana 
bezwzględna większość, czy-
li 8 głosów za). W związku z 
nieprzegłosowaniem wnio-
sku przystąpiono do głosowa-
nia nad uchwałą: nikt nie był 
za jej przyjęciem, przeciw było 
8 radnych, 5 wstrzymało się od 
głosu (radna Marzena Gilew-
ska była wyłączona z głosowa-
nia z racji na interes osobisty). 
Uchwała nie została przyjęta.

27 lutego 2015 r. odbyła się  
VI sesja Rady Gminy Juchnowiec 
Kościelny.

W informacji o działalności 
międzysesyjnej wójt Krzysztof 
Marcinowicz poinformował 
o rozstrzygnięciu przetargów 
m.in. na budowę świetlicy wiej-
skiej w Hryniewiczach, energo-
oszczędne oświetlenie uliczne 
w gminie i dostawę autobusu.

Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Joanna Januszewska po-
informowała, że w czasie od 
ostatniej sesji odbyło się 11 po-
siedzeń komisji Rady Gminy.

Radni przyjęli informację 
dotyczącą przygotowanie gmi-

ny do realizacji zadań inwe-
stycyjnych w 2015 r., sprawoz-
danie z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii za 2014 r., a 
także informację na temat dzia-
łalności Ośrodka Kultury w 
Gminie Juchnowiec Kościelny 
i Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Juchnowcu Kościelnym 
w 2014 r. 

W punkcie interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych, w 
tym zapytania sołtysów poru-
szono m.in. następujące spra-
wy: radny Józef Słoma Sa-
dowski pytał o możliwość 
odstąpienia od „opłaty śmie-
ciowej” w przypadku gospo-
darstw wytwarzających bardzo 
małe ilości odpadów, jednak w 
świetle obowiązującej ustawy 
nie jest to możliwe; radny Ro-
bert Szymański poruszył spra-
wę kanalizacji na terenie swo-
jego okręgu oraz chodnika przy 
drodze powiatowej w Lewic-
kich. Wójt poinformował, że 
jest już przygotowywana doku-
mentacja na budowę chodnika, 
natomiast jeśli chodzi o sieć ka-
nalizacyjną ze względu na ogra-
niczone środki będą budowane 
niewielkie odcinki, jednocze-
śnie gmina przygotowuje się do 
pozyskania środków zewnętrz-
nych na ten cel. Na sesji obecni 
byli wszyscy radni.

Podjęte uchwały:
u zmieniająca uchwałę w sprawie okre-
ślenia zasad udzielania z budżetu gminy 
dotacji na dofinansowanie budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków na te-
renie Gminy Juchnowiec Kościelny (14  
głosów za, 1 wstrzymujący się);
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Sesje Rady Gminy Juchnowiec Kościelny        VII kadencji od grudnia 2014 do marca 2015 r.
23 grudnia 2014 r. odbyła się  
III nadzwyczajna sesja Rady Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny.

Powodem zwołania sesji 
nadzwyczajnej była koniecz-
ność podjęcia uchwały doty-
czącej taryf zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na te-
renie gminy Juchnowiec Ko-
ścielny. Wodociągi Podlaskie Sp. 
z o. o. wystąpiły z wnioskiem o 
podniesienie opłat za wodę z 
2,10 zł do 2,20 zł oraz za ścieki 
z 5,10 zł do 5,20 zł za m sześc. 
Ponieważ do wniosku nie do-
łączono istotnych informacji 
wskazujących na konieczność 
podniesienia opłat, Rada Gmi-
ny jednogłośnie podjęła uchwa-
łę w sprawie odmowy zatwier-
dzenia proponowanych taryf 
na okres od dnia 23.01.2015 r. 
do dnia 22.01.2016 r.

30 grudnia 2014 r. odbyła się  
IV sesja Rady Gminy Juchnowiec 
Kościelny.

W informacji o działalno-
ści międzysesyjnej wójt Krzysz-
tof Marcinowicz powiedział, iż 
rozstrzygnięto przetargi m.in. 
na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej od-
prowadzenia wód opadowych 
w Księżynie, na dostawę ener-
gii elektrycznej i dostawę samo-
chodu ciężarowego. 

Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Joanna Januszewska po-
informowała, że w czasie od 
ostatniej sesji odbyły się cztery 
posiedzenia komisji Rady Gmi-
ny, podczas których opiniowa-
no projekt budżetu na 2015 r. 
oraz projekty uchwał. 

Głównym punktem obrad 
było przyjęcie budżetu gminy 
na 2015 r. Skarbnik Anna Ja-
kuć odczytała ostateczny pro-
jekt uchwały budżetowej wraz 
z uzasadnieniem Wójta oraz 

pozytywną opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Przewod-
niczący Komisji Rolnictwa i Fi-
nansów Marek Jóźwik odczytał 
pozytywną opinię tej komisji.  
Po zakończeniu dyskusji rad-
ni przyjęli uchwałę w sprawie 
przyjęcia budżetu na 2015 r. (12 
głosów za, 1 głos przeciw – rad-
ny Marek Niewiński, radny Ro-
bert Szymański wstrzymał się 
od głosu). 

W sesji wzięło udział 14 rad-
nych.

Podjęte uchwały:
u w sprawie przyjęcia planu pracy Komi-
sji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 
2015 r. (jednogłośnie);
u w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 
Gminy Juchnowiec Kościelny na 2015 r. 
(jednogłośnie);
u w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii na 2015 r. (8 za, 6 
radnych wstrzymało się od głosu); 
u w sprawie wstępnej lokalizacji przy-
stanku komunikacyjnego na terenie Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny (jednogłośnie);
u w sprawie wyrażenia zgody na prze-
dłużenie umów z dotychczasowymi 
dzierżawcami (jednogłośnie);
u w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec 
Kościelny na lata 2015-2018 wraz z pro-
gnozą długu i spłat zobowiązań na lata 
2015-20125 (jednogłośnie).

16 stycznia 2015 r. odbyła się  
V nadzwyczajna sesja Rady Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny.

Sesja zwołana została na 
wniosek radnych: Bożeny Ja-
błońskiej, Marzeny Gilew-
skiej, Marka Borowskiego i 
Roberta Szymańskiego. W se-
sji uczestniczyło 14 radnych. 

Porządek obrad przewidy-
wał podjęcie uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na zmia-
nę strony umowy dzierżawy 
poprzez dopisanie pana Alek-
sy Mut do Aneksu Nr 2/2009 
z dnia 29.12.2009 r. do umowy 
dzierżawy Nr 7142-1/08 z dnia 
1.09.2008 r.
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u w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej 
opłaty oraz stawki za pojemnik o okre-
ślonej pojemności (15 głosów za – ak-
tualnie obowiązujące zasady pozostają 
bez zmian);
u w sprawie wyrażenia zgody na wy-
odrębnienie funduszu sołeckiego (15 
głosów za); 
u w sprawie ustalenia planu dofinanso-
wania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół i przedszkoli dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina 
Juchnowiec Kościelny, ustalenia mak-
symalnej kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie nauczycieli, pobieranych 
przez szkoły wyższe i zakłady kształce-
nia nauczycieli oraz form kształcenia, na 
które dofinansowanie jest przyznawane 
(15 głosów za);
u zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profi-
laktyki Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii na 2015 rok (15 głosów za);
u w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych za-
wierających powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży (15 
głosów za – limit zmniejszono z 45 do 
40 punktów);
u w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej Powiatowi Białostockiemu 
na dofinansowanie zadania inwesty-
cyjnego – projekt zamienny „Przebu-
dowa z rozbudową drogi powiatowej 
Nr 1484B: granica miasta Białystok 
– Stanisławowo – Wojszki, na odcin-
ku granica miasta Białystok do drogi 
Nr 1494B (14 głosów za, 1 osoba się 
wstrzymała);
u w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Białostockiemu na 
dofinansowanie zadania inwestycyjne-
go – Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1497B od wsi Juchnowiec Kościelny do 
końca wsi Ogrodniczki (13 głosów za, 
1 osoba się wstrzymała, 1 osoba nie-
obecna);
u w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. 
(13 głosów za, 2 osoby się wstrzymały);
u w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Juchnowiec 
Kościelny na lata 2015-2018 wraz z 

prognozą długu i spłat zobowiązań na 
lata 2015-2025 (13 głosów za, 2 osoby 
się wstrzymały);
u w sprawie określenia kryteriów obo-
wiązujących na drugim etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego do przedszkoli, punktu 
przedszkolnego oraz oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gmina Juchnowiec 
Kościelny, określenia dokumentów nie-
zbędnych do potwierdzenia spełniania 
kryteriów oraz przyznania liczby punk-
tów każdemu kryterium (15 głosów za).

Radni odrzucili uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na 
przeniesienie na rzecz Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny pra-
wa własności nieruchomości, 
będącej rozliczeniem ustalonej 
opłaty adiacenckiej z tytułu po-
działu (14 głosów przeciw, 1 
wstrzymujący się). Z porządku 
obrad na wniosek wójta zdję-
ta została uchwała w sprawie 
wstępnej lokalizacji nowego 
przystanku komunikacyjnego 
na terenie Gminy Juchnowiec 
Kościelny (15 głosów za).

24 marca 2015 r. odbyła się  
VII sesja Rady Gminy Juchno-
wiec Kościelny.

Wójt Krzysztof Marcinowicz 
poinformował, iż w okresie od 
ostatniej sesji wydał cztery zarzą-
dzenia, m.in. w prawie ustalenia 
harmonogramu zebrań wiejskich 
dla przeprowadzenia wyborów 
sołtysów i rad sołeckich. Po-
nadto podpisana została umo-
wa na dostarczenie do 30 czerw-
ca br. autobusu. Ogłoszono dwa 
przetargi: na budowę świetlicy 
w Horodnianach oraz na budo-
wę drogi do osiedla Nasz Dom w 
Solniczkach. 

Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Joanna Januszewska poin-
formowała, że w okresie mię-
dzysesyjnym odbyło się siedem 
posiedzeń komisji.

Radni przyjęli jednogłośnie: 
sprawozdania: z realizacji pro-
gramu współpracy Gminy Juch-
nowiec Kościelny z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego w 
2014 roku, z działalności Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej za 2014 rok oraz z realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodzi-
ny w Gminie Juchnowiec Kościel-
ny za 2014 rok.

W punkcie interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych, w 
tym zapytania sołtysów poru-
szono m.in. następujące spra-
wy: Wiktor Antoniuk, sołtys 
wsi Złotniki  pytał o zmiany 
dotyczące funduszu sołeckiego 
– informacja na ten temat bę-
dzie przygotowana przez Urząd 
Gminy i przekazana sołtysom; 
radna Bożena Jabłońska przed-
stawiła stanowisko Stowarzy-
szenia Nasze Drogi w sprawie 
budowy obwodnicy Księżyna.

Sesję zakończono świątecz-
nym akcentem: sołtys wsi Le-
wickie Teresa Gałecka, prze-
wodnicząca Rady Gminy i wójt 
złożyli zebranym życzenia z 
okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych. W sesji uczest-
niczyli wszyscy radni.

Podjęte uchwały:

u w sprawie utworzenia odrębnego 
obwodu głosowania w wyborach Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za-

rządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
(15 głosów za);
u w sprawie ustalenia planu sieci oraz 
granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych oraz publicznych gimna-
zjów prowadzonych przez Gminę Juch-
nowiec Kościelny (15 głosów za);
u w sprawie wstępnej lokalizacji nowych 
przystanków komunikacyjnych oraz prze-
stawienie istniejących na terenie Gminy 
Juchnowiec Kościelny (15 głosów za);
u w sprawie zmiany Uchwały Nr 
VI/28/2015 Rady Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny udzielającej pomocy finansowej 
Powiatowi Białostockiemu na dofinanso-
wanie zadania inwestycyjnego – projekt 
zamienny „Przebudowa z rozbudową 
drogi powiatowej Nr 1484B: granica 
miasta Białystok – Stanisławowo – Wojsz-
ki, na odcinku granica miasta Białystok do 
drogi Nr 1494B” (15 głosów za);
u w sprawie zmiany Uchwały Nr 
VI/29/2015 Rady Gminy Juchnowiec 
Kościelny udzielającej pomocy finan-
sowej Powiatowi Białostockiemu na 
dofinansowanie zadania inwestycyjne-
go – Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1497B od wsi Juchnowiec Kościelny do 
końca wsi Ogrodniczki (15 głosów za);
u w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Białostockiemu na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
polegającego na opracowaniu dokumen-
tacji projektowej: „Budowa drogi powia-
towej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec 
Kościelny – Niewodnica Nargilewska (15 
głosów za);
u w sprawie wyrażenia zgody na przy-
stąpienie Gminy Juchnowiec Kościelny 
do realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa budynku komunalnego 
we wsi Biele” (15 głosów za);
u w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości (15 głosów za);
u w sprawie zmian w budżecie na 2015 
r. (15 głosów za).

Radni odrzucili uchwałę w 
sprawie przyjęcia programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie gminy 
Juchnowiec Kościelny (2 głosy 
za, 7 głosów przeciw, 6 radnych 
wstrzymało się od głosu).
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Pierścienie Włoszka 2014 wręczone
Uroczystośc wręczenia Na-

gród Wójta Gminy Juchnowiec 
Kościelny „Pierścień Podskar-
biego Włoszka 2014” odbyło 
się 7 lutego br. w ośrodku ho-
telowym Korona Park w Klewi-
nowie. 

Ks. bp. Henryk Ciereszko 
został Laureatem Nagrody w 
kategorii Człowiek. W tej kate-
gorii do Nagrody nominowani 
byli również: Ludowy Zespół 
Dziecięcy Jarzębinki działający 
w Zespole Szkół im. Ks. Jerze-
go Popiełuszki w Juchnowcu 
Górnym oraz Grzegorz Ra-
dziewicz artysta-malarz z Juch-
nowca Górnego.

Laureat w kategorii Firma 
to ABW Superbruk Sp. z o. o. 
z Hryniewicz, znany, ceniony, 
i największy w regionie produ-
cent kostki brukowej. W tej ka-
tegorii do Nagrody nominowane 
było również Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Rak-Bud Racz-
kowski i Wspólnicy s.j. z Księ-
żyna oraz Wydział Zarządzania 
Politechniki Białostockiej mają-
cy siedzibę w Kleosinie.

Honorowe wyróżnienie, któ-
rego materialną formą jest pier-
ścień z herbem podskarbie-
go Włoszka, przyznawane jest 
firmom i osobom, które przy-
czyniają się do budowania po-

zytywnego wizerunku gminy za-
chowując jednocześnie wysokie 
standardy etyczne i zawodowe.

Podczas tegorocznej uroczy-
stości wręczenia Nagród Laure-
aci i wszyscy goście mogli obej-
rzeć przedstawienie teatralne 
„Tylko nie Zenuś” w wykona-
niu Teatru Amatorskiego dla 
Dorosłych „Trylobit” działają-
cego przy Ośrodku Kultury w 
Gminie Juchnowiec Kościelny, 
który w ubiegłym roku był no-
minowany do Nagrody w kate-
gorii Wydarzenie. 

Organizatorem gali był Urząd 
Gminy oraz Ośrodek Kultury w 
Juchnowcu Kościelnym.

Szanowni Państwo
Henryka Ciereszko, później księdza Hen-
ryka Ciereszko, a obecnie Jego Eksce-
lencję Księdza Biskupa Henryka Cieresz-
ko, zna osobiście dość dobrze niejeden 
mieszkaniec gminy Juchnowiec Kościelny. 
Jak sięgnąć pamięcią, pojawia się On w 
juchnowieckiej parafii przy okazji świąt i 
uroczystości kościelnych, by pełnić ka-
płańską posługę. Chętnie też uczestniczy, 
jeśli tylko pozwalają mu obowiązki, w spo-
tkaniach świeckich o charakterze patrio-
tycznym, czy kulturalnym. Jego aktywność 
i otwartość została doceniona przez lokal-
ny samorząd, który decyzją Rady Gminy 
w roku 2001 przyznał księdzu Henrykowi 
tytuł Honorowego Obywatela Gminy.
Oczywiście, od 15 grudnia 2012 roku, kie-
dy to na mocy decyzji papieża Benedykta 
XVI, nasz Laureat przyjął święcenia bisku-
pie i objął urząd biskupa pomocniczego 
Archidiecezji Białostockiej, czasu na od-
wiedzanie rodzinnych stron i mieszkają-
cych w Juchnowcu Dolnym rodziców ma o 
wiele mniej. Mimo to nie zapomina o swo-
ich stronach, a w szczególności o pewnej 
wsi leżącej w naszej gminie, o Hermanów-
ce. O niej często wspomina w wywiadach, 
do niej kiedy tylko może zagląda… 
Co jest takiego w tej miejscowości otoczo-
nej lasami, że nasz Laureat mówi, że to 
najpiękniejsze miejsce na świecie?...  

Nie będę trzymała Państwa w niepew-
ności: w Hermanówce, we wrześniu 
1955 roku Jego Ekscelencja ks. biskup 
Henryk Ciereszko się urodził. Tam cho-
dził do szkoły podstawowej, tam spędził 
lata młodości. A szczęśliwe dzieciństwo 
to kraina, do której zawsze chcemy wra-
cać i pewnie dlatego tegoroczny Laureat 
Nagrody „Pierścień Podskarbiego Włosz-
ka” jest takim fanem Hermanówki. Jej 
mieszkańcy wiedzą, że dociera tam nie 
tylko autem, częściej niż samochodem 
przejeżdża przez Hermanówkę rowerem, 
a przy sprzyjających warunkach atmosfe-
rycznych, wiele razy docierał tam na nar-
tach biegowych. 
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że bi-
skup Henryk może być przykładem osoby 
aktywnej sportowo. Do dyscyplin wcześniej 
wspomnianych trzeba dodać jeszcze nar-
ciarstwo zjazdowe, łyżwiarstwi i piłkę noż-
ną. Czy grywa w szachy, tego nie wiem…
Szanowni Państwo, musimy sobie wyraź-
nie powiedzieć, że to jednak nie osiągnię-
cia sportowe, a zupełnie inne przymioty 
doprowadziły do tego, że młody ksiądz, 
w roku 1988, sześć lat po święceniach 
kapłańskich, obronił pracę doktorską na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a na-
stępnie przez wiele lat pełnił liczne funkcje 
kościelne i naukowe. Między innymi był 
ojcem duchownym w białostockim semi-

narium, tam też wykładał teologię funda-
mentalną, pełnił rolę archidiecezjalnego 
cenzora i członka Sądu Metropolitalnego 
Białostockiego.
Kamieniem milowym, zwieńczeniem pew-
nego etapu kapłańskiego powołania, było 
dla naszego Laureata mianowanie go wi-
cepostulatorem w procesie beatyfikacyj-
nym księdza Michała Sopoćki. Jednym z 
jego zadań było przygotowanie krytycznej 
biografii osoby poddanej procesowi. Pół 
tysiąca stron liczyła praca księdza Hen-
ryka Ciereszki poświecona życiu i dziełu 
księdza Sopoćki. Trudna i wymagająca 
rola rozpoczęta w roku 1998, zakończyła 
się 28 września 2008 r., kiedy to w Bia-
łymstoku, podczas pamiętnej uroczysto-
ści z udziałem najwyższych dostojników 
kościelnych i świeckich ksiądz Sopoćko 
został beatyfikowany. 
Nasz Laureat w międzyczasie stał się eks-
pertem od błogosławionego Michała So-
poćki. Efektem tego są między innymi pu-
blikacje książkowe jego autorstwa, niektóre 
z nich przetłumaczone na język włoski, an-
gielski i litewski. Na podstawie rozprawy 
„Życie i działalność błogosławionego Mi-
chała Sopoćki (1888-1975). Pełna biogra-
fia apostoła miłosierdzia Bożego” uzyskał 
stopień doktora habilitowanego nauk teolo-
gicznych. Ksiądz Biskup od 2011 roku jest 
też członkiem zwyczajnym Międzynarodo-

wej Akademii Miłosierdzia powołanej przez 
kardynała Stanisława Dziwisza. 
Minęły dwa lata odkąd nasz Laureat nie-
sie trud duszpasterskiej posługi biskupiej. 
Wielokrotnie w tym czasie publicznie za-
pewniał, że zawsze będzie pamiętał o tym 
skąd pochodzi i że zawsze chętnie będzie 
przebywał wśród swoich. To nas cieszy i 
podnosi na duchu…
Podczas mszy św. 15 grudnia 2012 roku, 
przewodniczący jej arcybiskup Edward Ozo-
rowski powiedział: „Wielu było kandydatów 
do godności biskupa pomocniczego w Bia-
łymstoku. Duch Święty wybrał ks. Henrykę 
Ciereszkę. A wszystko, co od Boga, zawsze 
jest najlepsze. (…) Obecny biskup nominat, 
który już całkowicie jest nasz, pozostaje 
mocno związany z tutejszym duchowień-
stwem i laikatem, a zwłaszcza z ks. Micha-
łem Sopoćką (…). Dziś z jego wyniesienia 
wszyscy się cieszymy”. 
Drogi Laureacie, szanowni Państwo, dziś, 
nadal, ciągle cieszymy się, radujemy, że 
Syn naszej juchnowieckiej ziemi został 
wyniesiony do takiej godności. To dla nas 
zaszczyt, że możemy Jego Ekscelencję 
Biskupa Henryka Ciereszko obdarzyć 
honorowym wyróżnieniem, nagrodą któ-
rej patronuje podskarbi Włoszek, przed 
wiekami fundator kościoła parafialnego, w 
którym ochrzczony został i odprawił swoją 
pierwsza mszę św. nasz dostojny Laureat.

Laudacja wygłoszona podczas uroczystości przez sekretarz gminy Teresę Rudzik
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Laudacja wygłoszona podczas uroczystości  
przez skarbnik gminy Annę Jakuć
Szanowni Państwo
Fani produktów ABW Superbruk twierdzą, 
że kostką tej firmy wyłożono już powierzch-
nię równą połowie naszego województwa. 
Konkurencja jest oczywiście sceptyczna, 
jej wersja to 1/4, no najwyżej 1/3. Jak jest 
naprawdę, najlepiej wiedzą właściciele tej 
dynamicznie rozwijającej się firmy. 
A skoro o właścicielach firmy mowa, nie 
mogę nie nawiązać do nazwy – ABW Su-
perbruk. Czy wiedzą Państwo skąd taka 
nazwa? „Superbruk” wiadomo, solidny 
produkt, „cud z betonu”, który pokrywa 
olbrzymie połacie Podlasia i nie tylko. Ale 
co oznaczają tajemnicze i nieco groźnie 
brzmiące litery, wielkie litery: „ABW”?... 
Spokojnie, ten skrót nie ma nic wspólnego 
z wiadomymi służbami. To pierwsze litery 
nazwisk założycieli i właścicieli firmy-Lau-
reata:  Juliusz Tycjan Antoniuk – czyli A, 
Krzysztof Bargłowski – B i Krystian Wasz-
kuć – W. Dla porządku trzeba dodać, że 
jest jeszcze czwarty członek Zarządu, Pan 
Andrzej Jacek Dubiejko, on jednak do tej 
silnej grupy dołączył później i na skrót w 
logo firmy już się nie załapał…
Ale przejdźmy, proszę Państwa, do kon-
kretów. ABW Superbruk produkcją beto-
nowych elementów wibroprasowanych 
zajmuje się od 1992 roku. Od roku 1995 
wykonuje nawierzchnie drogowe ze swo-
ich produktów. Ten największy w regionie 
producent kostki brukowej współpracuje i 
posiada rekomendacje wielu firm z terenu 
województwa i Polski. Na początku dzia-
łalności firma dysponowała tylko jedną 
linią produkcyjną bazującą na maszynach 
sprowadzonych z Republiki Południo-
wej Afryki. Jednak szybko rozwijający się 
rynek i wzrost popytu na wyroby firmy, 
doprowadził do prężnego rozwoju tech-
nologicznego procesów produkcyjnych. 
W 1999 roku zmodernizowano zakład 
uruchamiając drugą linię produkcyjną, 
następnie w 2005 roku trzecią, a w 2010 
czwartą. Nowe maszyny wibroprasujące 
Multimat pochodzą od czołowego świato-

wego producenta – firmy HESS Group, a 
system produkcji, kontrolowany kompute-
rowo, zapewnia pełną powtarzalność pa-
rametrów jakościowych produktów.
Taki potencjał, wzmacniany jest też środ-
kami z UE. Firma z Hryniewicz w ostatnich 
latach na różne przedsięwzięcia rozwijają-
ce zakład produkcyjny i podnoszące kwa-
lifikacje jego pracowników, pozyskała pra-
wie 3 miliony złotych z funduszy unijnych.
To wszystko sprawia, że w ofercie Super-
bruku nawet najbardziej wybredni i wyma-
gający klienci znajdą coś dla siebie. Paleta 
kolorów w jakich występują produkty na-
szego Laureata, a przypominam, że są to 
elementy betonowe, obejmuje aż 27 barw. 
Elementy produkowane na bieżąco to po-
nad 50 wzorów! Tak bogata oferta sprawia, 
że ABW Superbruk, oprócz niezliczonych 
realizacji dla klientów indywidualnych, re-
alizuje zlecenia dla firm i samorządów. (...)
Firma ciągle się rozwija, walczy o nowe 
rynki zbytu, uruchamiając punkty sprze-
daży produktów daleko poza granicami 
gminy i województwa. M.in. w Warsza-
wie, Kętrzynie, czy Przasnyszu. Od wio-
sny ubiegłego roku firma czyni starania, 
by jej produkty sprzedawane były w woj. 
lubelskim.
Warto podkreślić, że profesjonalizm na-
szego Laureata przejawia się także we 
wzorowo opracowanej i uaktualnianej stro-
nie internetowej firmy, która oprócz wersji 
w języku polskim posiada wersję litewską i 
rosyjską. Świadczy to o tym, że nasz Lau-
reat widzi możliwości rozwoju także poza 
granicami Polski.
No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, 
nasz Laureat to znaczący i atrakcyjny pra-
codawca, także dla mieszkańców naszej 
gminy oraz płatnik podatków, z których 
spora część zasila budżet Gminy Juchno-
wiec Kościelny.
Szanowni Państwo, cieszę się ogromnie, 
że do grona Laureatów Nagrody Pierścień 
Podskarbiego Włoszka dołącza ABW Su-
perbruk Sp. z o.o. z Hryniewicz.

Jak rozwinąć skrzydła?
Pod takim hasłem odbyła się 

20 marca br. w Ośrodku Kultu-
ry w Gminie Juchnowiec Ko-
ścielny debata, podczas której 
zastanawiano się nad tym ja-
kie kompetencje są najważniej-
sze z punktu widzenia sukce-
sów osobistych i zawodowych 
mieszkańców naszej gminy, a 
jakie powinni posiadać miesz-
kańcy, aby angażować się w 
sprawy swoich miejscowości. 

Uczestnicy debaty uznali za 
najważniejsze kompetencje oso-
biste: u ambicję, umiejętność 
uczenia się i chęć rozwoju, u 
wiedzę zawodową i ogólnospo-
łeczną oraz u komunikatyw-
ność, umiejętność współpracy, 
porozumiewania się, nawiązy-
wania kontaktów międzyludz-
kich. Najważniejsze kompe-
tencje dotyczące społeczności 

lokalnej to: u znajomość środo-
wiska, wiedza na temat lokal-
nej społeczności, u  aktywność 
i chęć zmian, osobiste zaanga-
żowanie oraz u podejmowanie 
współpracy i nowych wyzwań.

Do debaty zaproszeni byli 
mieszkańcy gminy reprezentują-
cy różne środowiska i różne gru-
py wiekowe. Takie debaty od-
były się w 40 miejscowościach 
naszego kraju. Wnioski ze 
wszystkich dyskusji będą przed-
stawione podczas Kongresu 
Obywatelskiego w październiku 
br., a na szczeblu lokalnym będą 
wykorzystane m.in. przy opra-
cowywaniu strategii, czy plano-
waniu działań edukacyjnych. 

Organizatorem debaty była 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Juchnowcu Kościelnym, a 
wspierał ją Ośrodek Kultury.

Twój podatek 
Twojej gminie

Do końca kwietnia musimy 
rozliczyć się z podatków. Jak co 
roku apelujemy do wszystkich 
mieszkańców gminy Juchno-
wiec Kościelny o takie wypeł-
nienie deklaracji podatkowej, 
aby podatek, który Państwo 
płacicie, zasilił budżet gminy 
Juchnowiec Kościelny.

Co trzeba zrobić? W deklara-
cji podatkowej wpisać faktycz-
ne miejsce zamieszkania, czy-
li gminę Juchnowiec Kościelny. 
Nie pociąga to za sobą żadnych 
konsekwencji. Zrozumiałe jest, 
że z różnych powodów może 
się zdarzyć, iż mieszkając w jed-
nej gminie jest się zameldowa-

nym w innej. Ważne, aby udział 
w podatku od osób fizycznych, a 
jest to 37,53% całego podatku, 
trafił do budżetu gminy, w któ-
rej podatnik mieszka. Większy 
budżet, to większe możliwości, 
także inwestycyjne. A przecież 
na rozwoju gminy – lepszych 
drogach, komunikacji – zależy 
nam wszystkim.

Udział w podatkach od osób 
fizycznych w ubiegłym roku w 
przypadku naszej gminy wy-
niósł ponad 11 mln zł. Z sza-
cunkowych danych wynika, że 
ta kwota mogłaby być znacznie 
większa. Nie bądźmy obojętni – 
dbajmy o własny interes. 
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Sołtysi z sołectw naszej gmi-
ny, 24 stycznia br. na wyjazdo-
wym spotkaniu podsumowali 
czteroletnią pracę na rzecz spo-
łeczności lokalnych.

 Na zakończenie spotkania 
wójt Krzysztof Marcinowicz 
podziękował sołtysom za zaan-
gażowanie, odpowiedzialność 

i bardzo dobrą współpracę z 
urzędem gminy. 

– Wszyscy wiemy, jak bardzo 
niewdzięczna jest to czasem 
funkcja. Tym bardziej należą 
się Państwu wyrazy uznania i 
podziękowanie, że ją z odda-
niem pełniliście – mówił wójt. 
– Życzę też, abyśmy po wybo-

rach spotykali się w 
tym samym gronie.

Na spotkaniu obec-
ne były także: zastęp-
ca wójta Mirosława 
Jaroszuk, skarbnik 
Anna Jakuć, sekretarz 
Teresa Rudzik oraz 
kierownik referatu or-
ganizacyjnego Dorota 
Korpacz.

Konkurs na drewniany zabytek
Zapraszamy do udziału w 

konkursie na Najlepiej Zacho-
wany Zabytek Wiejskiego Bu-
downictwa Drewnianego w 
Województwie Podlaskim or-
ganizowanym przez Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Podlaskiego oraz Muzeum 
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa 
Kluka w Ciechanowcu. Mogą 
wziąć w nim udział właścicie-
le i użytkownicy budynków 
drewnianych woj. podlaskiego. 
Zgłaszać można domy, dwory, 
czworaki, dróżniczówki, spi-
chlerze, stodoły, wozownie, bu-
dynki użyteczności publicznej, 

wiatraki, młyny, kuźnie, zagro-
dy wiejskie i założenia dwor-
skie. Warunkiem jest, by po-
wstały do 1956 roku.

Na naszych terenach jest wie-
le pięknych drewnianych budyn-
ków, które mają szanse na wyróż-
nienie. Organizatorzy przewidują 
nagrody pieniężne. Pierwsza na-
groda, to 6 000 zł, trzy drugie na-
grody po 3 000 zł, pięć trzecich 
nagród po 1 500 zł oraz dziesięć 
wyróżnień po 500 zł.

Szczegóły i karty zgłoszeń są 
do pobrania w Ośrodku Kultury 
w Juchnowcu Kościelnym – tel. 
85 719 60 56.

Harmonogram zebrań wiejskich  
dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

L.p. Data  Godzina    Sołectwo 

1. 20.03.2015 r. 17:00    Czerewki
2.   19.00    Zaleskie
3. 23.03.2015 r. 17:00    Solniczki
4.   19.00    Stanisławowo
5. 24.03.2015 r. 17:00    Ogrodniczki
6.   19.00    Wólka
7. 26.03.2015 r. 17:00    Juchnowiec Dolny Kolonia
8.   19.00    Szerenosy
9. 27.03.2015 r. 17:00    Hołówki Małe
10.   19.00    Hołówki Duże
11. 08.04.2015 r. 17:00    Śródlesie
12.   19.00    Hryniewicze
13. 10.04.2015 r. 17:00    Rostołty
14.   19.00    Simuny
15. 14.04.2015r. 17:00    Rumejki
16.   19.00    Hermanówka
17. 15.04.2015r. 17:00    Bogdanki
18.   19.00    Baranki
19. 16.04.2015r. 17:00    Biele
20.   19.00    Złotniki
21. 17.04.2015r. 17:00    Koplany Kolonia
22.   19.00    Koplany
23. 20.04.2015r. 17:00    Janowicze-Kolonia
24.   19.00    Janowicze
25. 21.04.2015r. 17:00    Księżyno-Kolonia
26.   19.00    Księżyno
27. 22.04.2015r. 17:00    Lewickie-Kolonia
28.   19.00    Lewickie
29. 23.04.2015r. 17:00    Pańki
30.   19.00    Dorożki
31. 24.04.2015r. 17:00    Olmonty
32.   19.00    Kleosin
33. 27.04.2015r. 17:00    Klewinowo
34.   19.00    Tryczówka
35. 28.04.2015r. 17:00    Zajączki
36.   19.00    Wojszki
37. 29.04.2015r. 17:00    Brończany
38.   19.00    Horodniany
39. 30.04.2015r. 17:00    Juchnowiec Kościelny
40.   19.00    Lewickie-Stacja
41. 07.05.2015r. 17:00    Ignatki
42.   19.00    Ignatki-Osiedle
43. 08.05.2015r. 17:00    Juchnowiec Górny
44.   19.00    Juchnowiec Dolny
45. 11.05.2015r. 17:00    Niewodnica Nargilewska
46.   19.00    Niewodnica Nargilewska-Kol.

Podsumowali kadencję

Rozpoczęły się wybory sołtysów
20 marca rozpoczęły się w 

gminie Juchnowiec Kościelny 
wybory sołtysów i rad sołec-
kich. Tę ważną dla każdej wsi 
powinność mają już za sobą 
mieszkańcy dziesięciu sołectw. 

Sołtys i rady sołeckie są jed-
nostakami pomocniczymi gmi-
ny, a do ich najważniejszych 

zadań należy rozpatrywanie 
wszystkich spraw istotnych dla 
sołectwa, organizowanie samo-
pomocy mieszkańców i wspól-
nych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania. 

Listę nowo wybranych sołty-
sów i rad sołeckich zamieścimy 
w kolejnym numerze biuletynu.

Wybory sołtysa i rady sołeckiej Ogrodniczek. Sołtysem został Marcin Kozioł. O jego 
zwycięstwie zadecydował jeden głos.
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Tomik poezji „rzeczy pospolite” Teresy Radziewicz z Juchnowca Górnego był nomi-
nowany – obok „Cudownej” Piotra Nesterowicza i „Sońki” Ignacego Karpowicza – do 
tegorocznej literackiej Nagrody Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. 
Nagrodę otrzymał Piotr Nesterowicz. „Cudowna” to reportaż. Jego bohaterką jest Jadwi-
ga Jakubowska z Zabłudowa, której w 1965 roku miała objawić się Matka Boska. 
Teresa Radziewicz jest już laureatką nagrody im. Wiesława Kazaneckiego za tomik 
wierszy „Lewa strona”.

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych
W marcu i kwietniu br. na 

terenie gminy Juchnowiec Ko-
ścielny prowadzona jest objaz-
dowa zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych, „elektrośmieci”, 
zużytych opon, tekstyliów. Są 
one odbierane nieodpłatnie 
przez firmę Czyścioch Sp. z o. 
o. W dniu wywozu, odpady na-
leży wystawić przed posesję w 
sposób niestwarzający zagro-
żenia i utrudnienia dla ruchu. 
Mieszkańcy bloków wystawia-

ją odpady w okolicach altanek 
śmieciowych. Zbiórka rozpo-
czyna się od godziny 6 rano. 

WYSTAWIAMY: stare meble, wer-
salki, fotele, drzwi, dywany itp. oraz 
kompletny, nierozebrany sprzęt, któ-
ry ze względu na charakter zbiórki, 
przeznaczony ma być do recyklingu 
(zużyty, zepsuty, przeznaczony do wy-
rzucenia sprzęt elektryczny, elektro-
niczny np. telewizory, komputery, lo-
dówki, suszarki, telefony itp.), zużyte 
opony, tekstylia, ubrania, materiały.
NIE WYSTAWIAMY: odpadów nie-

Dotacje na oczyszczalnie
Radę Gminy Juchnowiec 

Kościelny 27 lutego 2015 r. 
podjęła uchwałę zmieniają-
cą zasady udzielania z budże-
tu gminy dotacji na dofinanso-
wanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na tere-
nie gminy. 

O dotację mogą ubiegać się 
osoby fizyczne będące współ-
właścicielami lub użytkowni-
kami wieczystymi nieruchomo-
ści, na których wytwarzane są 
ścieki bytowo-gospodarcze po-
chodzące z gospodarstwa do-
mowego. Mogą nią być objęte 
jedynie nieruchomości z ist-
niejącą zabudową mieszka-
niową. Jeśli na nieruchomości 
jest bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości ciekłe (szambo), 
warunkiem otrzymania dotacji 
jest jego likwidacja.

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków objętych 
dotacją nie jest możliwa na: 1) 
obszarach, dla których budowa 
zbiorczych systemów odpro-
wadzenia ścieków jest ekono-
micznie uzasadniona zgodnie 
z wymogami rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie 
sposobu wyznaczania obszaru 
i granic aglomeracji; 2) obsza-
rach, na których istnieje moż-
liwość podłączenia się do ist-
niejącego zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego; 3) obszarach, 
dla których został wykonany 
projekt zbiorczego systemu od-
prowadzania ścieków.

Dofinansowanie udzielane 
jest w formie dotacji na podsta-
wie złożonego wniosku do wy-
czerpania środków finansowych 
przeznaczonych w planie wydat-
ków w budżecie gminy na dany 

rok budżetowy, według kolej-
ności zgłoszeń. Dotacja stano-
wi 75 % udokumentowanych 
poniesionych kosztów brut-
to, ale nie więcej niż 6 000 zł. 
Wnioski można składać do 30 
maja 2015 r. w Urzędzie Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny, ul. 
Lipowa 10, pokój nr 6 (sekre-
tariat).

Niezbędne dokumenty: 1) 
wniosek o udzielenie dotacji; 2) 
oświadczenie o prawie do dys-
ponowania nieruchomością; 3) 
prawomocne zgłoszenie, po-
zwolenie i decyzja administra-
cyjna w zależności od przepu-
stowości oczyszczalni (lub ich 
kopie); 4) opis lub projekt tech-
niczny instalacji oraz aprobata 
technicznych wymagań w prze-
pisach prawa (lub ich kopię).

Dofinansowaniu podlegają 
koszty zakupu i montażu kom-
pletnej przydomowej oczysz-
czalni ścieków.

Dofinansowaniu nie podle-
gają: 1) koszty wykonania do-
kumentacji oraz uzyskania wy-
maganych decyzji i pozwoleń 
administracyjnych; 2) koszty 
konserwacji i eksploatacji urzą-
dzeń; 3) koszty zakupu poje-
dynczych elementów (urządzeń) 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków; 4) koszty budowy sie-
ci sanitarnej i przyłączy łączącej 
kilka nieruchomości do wspól-
nej oczyszczalni.

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Referacie Plano-
wania Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Gminy Juchnowiec Kościelny 
ul. Plac Królowej Rodzin 1, w 
godz. od 7.30 do 15.30 od po-
niedziałku. do piątku.

04.04.2015 r. Horodniany, Księżyno-Kolonia, Ignatki, Izabelin,  
  Olmonty
11.04.2015 r.  Lewickie, Lewickie-Kolonia, Wojszki, Zajączki
18.04.2015 r.  Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Nargilewska
25.04.2015 r.  Koplany-Kolonia, Koplany, Brończany, Rostołty,  
  Złotniki, Tryczówka, Bogdanki
29.04.2015 r.  Lewickie-Stacja, Rumejki, Hermanówka,  
  Juchnowiec Kościelny, Ogrodniczki
30.04.2015 r. Szerenosy, Hołówki Duże, Hołówki Małe, Simuny,  
  Wólka, Biele, Janowicze, Janowicze-Kolonia, Klewinowo

Grupa taneczna Ośrodka Kultury zajęła trzecie miejsce w kategorii MINI FORMA-
CJE HIP-HOP od 12 do 15 lat w IX Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „City of Dance”. 
Juchnowiecka młodzież ciężko pracowała pod okiem instruktora Sebastiana „Stano” 
Stańskiego przygotowując się do turnieju. Godziny spędzone na warsztatach opłaciły 
się. W hali Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku zespół S2 zanotował świetny 
występ i wielki sukces, jakim jest miejsce na podium w prestiżowych zawodach. 

Gimnazjalistki z Zespołu Szkół w Kleosinie zwyciężyły w finale Gimnazjady i Licealia-
dy Województwa Podlaskiego w Aerobiku Rekreacyjnym dziewcząt. Dominika Kali-
nowska, Laura Sulińska, Ewa Żuk, Wioletta Sokół, Oliwia Rybak i Zuzanna Perzyna 
do zawodów przygotowywały się pod okiem nauczycielki ZS w Kleosinie Agnieszki 
Sawickiej. Zawody odbyły się 21 marca br. Zespoły prezentowały 2,5-minutowy układ 
taneczny z elementami aerobiku: pompki, brzuszki, waga, szpagat, pajace. Dziewczę-
ta z Kleosina wytańczyły swój układ bezbłędnie.

bezpiecznych tj.: akumulatorów, bate-
rii, farb, leków, strzykawek, wyrobów 
azbestowych, a także lamp oświetle-
niowych, styropianu, wełny mineral-

nej, odpadów poremontowych, gruzu, 
worków po nawozach, okien, opako-
wań po chemikaliach, olejach czy tru-
ciznach.
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Urząd Gminy  
Juchnowiec Kościelny

ul. Lipowa 10,  
16-061 Juchnowiec Kościelny

tel. 85 713 28 80,  
fax 85 713 28 81

sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

Godziny pracy urzędu  
od poniedziałku do piątku 

7.30-15.30

WYBRANE TELEFONY
u Przewodnicząca Rady Gminy, 
    tel.        85 713 28 84
    tel. kom.           697 011 593
u Sekretariat
    tel. 85 713 28 80 w. 80, fax 85 713 28 81
    tel. kom.            516 137 164
u Skarbnik
    tel.        85 713 28 88
    tel. kom.              697 011 592 
u Podatki – Referat Finansów i Budżetu
    tel.        85 713 28 91
    tel. kom.           697 011 595
u Ewidencja działalności gospodarczej 
    tel.        85 713 28 87
u Ewidencja Ludności, USC
    tel.        85 713 28 85

u Referat Inwestycji i Gospodarki  
    Komunalnej – Inwestycje
    tel.       85 713 28 95
    tel. kom.            697 011 627
    Drogi i transport  tel.       85 713 28 94
    tel. kom.            697 011 598
u Referat Planowania Przestrzennego, 
    Ochrony Środowiska i Rolnictwa
    tel.            85 719 50 60, 85 719 50 61
    tel. kom.                          697 011 609
    wycinka drzew  tel.          85 713 28 92
u Gminny Ośrodek Pomocy 
     Społecznej – świadczenia rodzinne
     tel.        85 663 23 92 
      – pomoc społeczna
     tel.        85 663 11 17

www.juchnowiec.gmina.pl

Ruszyły zapisy do 3. Biegu Konopielki
Trwają przygotowania do 

jednej z największych tego-
rocznych imprez w naszej gmi-
nie – 3. Biegu Konopielki. Na 
sportowo-kulturalne wydarze-
nie zapraszamy 23 maja do 
Juchnowca Dolnego.   

Impreza organizowana przez 
Ośrodek Kultury w Juchnow-
cu Kościelnym jest wyjątkowa, 
a zawdzięcza to niezwykłej at-
mosferze i połączeniu sportowej 
rywalizacji z elementami kultu-
ry. Nazwa biegu nawiązuje do 
powieści Edwarda Redlińskie-
go „Konopielka”, stąd spotka-
nie zawodników biegu główne-
go we Frampolu – miejscu, gdzie 
pisarz się urodził i tworzył. We 
Frampolu, jak co roku, czekają 
na biegaczy atrakcje, m.in. zwie-

dzanie Domku Twórczości E. 
Redlińskiego, losowanie książek 
i „energetyczny” koncert.

Sportowa część imprezy to 
rywalizacja na trzech dystan-
sach – bieg główny na 10 km, 
bieg familijny (startują rodziny 
w trzyosobowych składach) na 
300 m oraz bieg z VIP-ami na 
400 m. Najbardziej na wyobraź-
nię działa słynna już „juchno-
wiecka dycha”. Trasa nie jest 
łatwa. To dwa okrążenia prowa-
dzące od stadionu w Juchnowcu 
Dolnym, w stronę Wólki i z po-
wrotem na stadion. Start biegu 
nastąpi o godzinie 12.      

– Udział w zawodach zgłosiła 
już spora liczba biegaczy z tere-
nu naszej gminy. Zostało jeszcze 
trochę wolnych miejsc i zachę-

cam do startu wszystkich miło-
śników aktywnego trybu życia  
– mówi Krzysztof Sokólski, dy-
rektor Ośrodka Kultury w Juch-
nowcu Kościelnym. – Jeżeli ktoś 
nie jest gotowy, aby pobiec na 
10 kilometrów, może spróbo-
wać sił w biegach towarzyszą-
cych. Zapraszam też wszystkich 
mieszkańców do wspólnego 
tworzenia niepowtarzalnego kli-
matu Biegu Konopielki, do do-
pingowania przyjaciół, sąsia-
dów, czy licznych gości, którzy 
odwiedzą naszą gminę – dodaje 
Krzysztof Sokólski. 

Szczegóły dotyczące imprezy 
dostępne są na stronie interne-
towej www.biegkonopielki.pl.

W 2. Biegu Konopielki startowało 167 zawodniczek i zawodników

8

Brawo gimnazjaliści z Kleosina
Gimnazjaliści z Zespo-

łu Szkół w Kleosinie zajęli IV 
miejsce w  województwie pod-
laskim w futsalu – halowej pił-
ce nożnej. Ogromnym sukce-
sem był już awans do najlepszej 
ósemki w województwie.

– Zabrakło nam niewiele, a 
być może też trochę szczęścia – 
mówi Marcin Zawadzki trener 
zespołu z Kleosina, – ale tanio 
skóry nie sprzedaliśmy. 

W grupie półfinałowej Kle-
osin pokonał 18. Publiczne 
Gimnazjum z Białegostoku 
(2:1), gimnazjum z Rajgrodu 
(3:1), a uległ gimnazjum z Fili-

powa (2:3). Finały odbyły się 3 
marca br. w Suwałkach. 

– Pierwszy mecz zagraliśmy z 
gimnazjum nr 15 z Białegosto-
ku, w którym uczą się chłopcy 
z Miejskiego Ośrodka Szkolenia 
Piłkarskiego i w regulaminowym 
czasie gry zremisowaliśmy 1:1, 
niestety przegraliśmy w rzutach 
karnych – mówi Zawadzki. – 
Podłamani psychicznie ulegliśmy 
też gimnazjum z Piątnicy 1:2 i 
ostatecznie zajęliśmy IV miejsce. 
W województwie podlaskim jest 
166 gimnazjów, więc tak wyso-
ka pozycja jest ogromnym sukce-
sem – dodaje Zawadzki.

Skład drużyny: Jędrzej Woźniel, Filip Tarnogórski, Bartosz Niechaj, Damian Makowski, 
Alan Kluczyk, Michał Niegierysz, Piotr Łupiński, Krzysztof Matuszewski, Maciej Łapiń-
ski, Marcin Kantor, Tomasz Sokół, Bartłomiej Jakuć. Trener: Marcin Zawadzki

UWAGA
W biegu na 10 km  

prowadzona będzie klasyfika-
cja biegaczy z gminy  

Juchnowiec Kościelny.  
Nagrody dla najlepszych bie-
gaczek i biegaczy w tej kate-
gorii ufundował Wójt gminy  

Juchnowiec Kościelny.  
Zachęcamy do udziału.  


