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Zmiany w komunikacji PKS i BKM
u Urzędnicy na boisku, str. 11.       u Medale Wójta za osiągnięcia w nauce, str. 9.       u Jubileusz 110-lecia jednostki OSP w Wojszkach, str. 8.

Szanowni Mieszkańcy  
Gminy Juchnowiec Kościelny,
miło mi oddać w Wasze ręce drugi 
numer Biuletynu Informacyjnego 
Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Cieszę się, że za jego pośrednictwem 
mogę przekazywać choć część tego, 
czym zarówno urząd, jak i społecz-
ność naszej gminy żyje na co dzień. 
W tym numerze oprócz bieżących 
informacji znajdziecie Państwo 

projekt herbu naszej gminy. Chcemy, aby stał się on pełno-
prawnym znakiem naszej małej ojczyzny, dlatego podjęliśmy 
trud jego opracowania zgodnie z obowiązującymi regułami. 
Zachęcam do wyrażania opinii na temat zamieszczonego w 
Biuletynie projektu herbu. Każda uwaga jest dla nas cenna. 
Życzę Państwu – wszak sezon urlopowy w pełni – dobrego 
wypoczynku. 

Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny 

W związku z przebudową 
mostu na rzece Niewodnica 
koło miejscowości Koplany, 
od 25 lipca 2011 r. całkowicie 
zamknięta dla ruchu jest dro-
ga powiatowa nr 1500 B na 
odcinku 300 m Ignatki – Ko-
plany Folwark. 

Zamknięcie drogi spowo-
dowało konieczność zmian 

tras przejazdów autobusów 
PKS oraz linii 110 BKM.

Wszystkie autobusy PKS Bia-
łystok jeżdżące zwykle na tym 
odcinku będą kursowały ob-
jazdem Hryniewicze, Lewickie 
wieś, Brończany i dalej w kie-
runku Stacji Lewickie z pomi-
nięciem przystanków w Kleosi-
nie, Księżynie, Ignatkach.

Trasa przejazdu linii 110 zo-
stała skrócona. Autobusy w obu 
kierunkach jadą stałą trasą do 
miejscowości Ignatki, następ-
nie przed miejscowością Ko-
lonia Koplany skręcają w pra-
wo (w okolicy skrzyżowania są 
ustawione przystanki tymcza-
sowe) i jadą w kierunku Nie-
wodnicy Koryckiej. Przed tą 

miejscowością autobusy linii 
110 zawracają na stacji paliw, 
gdzie zlokalizowana jest tym-
czasowa pętla nawrotowa.

Zakończenie przebudowy 
mostu Powiatowy Zarząd Dróg 
w Białymstoku przewiduje na 
15 września 2011 r. Powiato-
wy Zarząd Dróg w Białymstoku 
przeprasza za utrudnienia.

Juchnowiec Kościelny
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6.04.2011 PKP – Infrastruktu-
ra kolejowa
09.04.2011 Parafia pw. Jezusa 
Miłosiernego w Czarnej Biało-
stockiej – Pieśń Wielkopostna 
w Tradycji Ludowej
09.04.2011 OK Juchnowiec K. 
–  Manufaktura, pierwsza zbioro-
wa prezentacja prac uczestników 
spotkań Czwartkowej Kawiaren-
ki Twórczości
14-15.04.2011 Regionalna 
Izba Obrachunkowa – Rajgród
16-17.04.2011 Podlaski ODR 
w Szepietowie – Wiosenne Targi 
Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie

19.04.2011 Przedszkole w Kleosi-
nie – Przedstawienie Wielkanocne
19.04.2011 Karolina z Mariam-
polskich Kaczorowska wraz z 
rodziną oraz Instytut Tradycji 
Rzeczpospolitej na uroczystość 
uczczenia śmierci i pogrzebu 
Ryszarda Kaczorowskiego
29.04.2011 Przedszkole w Kle-
osinie, Konkurs Piosenki Eko-
logicznej „Mały Ekolog”
29.04.2011 ZS Kleosin – wy-
niesienie Patrona Szkoły Jana 
Pawła II na ołtarze
1-3.05.2011 Wojewoda Podla-
ski, Marszałek Województwa 

u ZAPROSZONO WÓJTA

Projekt herbu  
Gminy Juchnowiec Kościelny

Od 1990 roku Ustawa o sa-
morządzie terytorialnym, po-
zwala na wprowadzenie – obok 
dotychczas istniejących herbów 
miast – nowych znaków, czyli 
herbów gmin, bez względu na to 
czy jest to gmina miejska, wiej-
ska, czy miejsko-wiejska, zaś od 
1 stycznia 1995 r. w zasadzie za-
brania gminom używania her-
bu państwowego, a ściślej wi-
zerunku Orła Białego. Stosując 
się do tych zaleceń gminy po-
winny więc usunąć z wszelkich 
pieczęci wizerunek orła i dać w 
to miejsce herb danego miasta, 
bądź gminy. Często jednak, tak 
jak w przypadku naszej gminy, 
nadal – z konieczności – używa 
się godła państwowego zamiast 
lokalnego. 

Zgodnie z art. 3 Ustawy o od-
znakach i mundurach, jednostki 
samorządu terytorialnego mogą 
ustanawiać, w drodze uchwa-
ły organu stanowiącego danej 
jednostki, własne herby, flagi, 
emblematy oraz insygnia i inne 
symbole. Jednocześnie ustawo-
dawca zobowiązuje je do usta-
nawiania powyższych symboli 
w zgodzie z zasadami heraldy-
ki i weksylologii. W tym celu 
na jednostki samorządu teryto-

rialnego został nałożony obo-
wiązek wystąpienia o opinię do 
ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej, przy 
którym działa Komisja Heral-
dyczna jako jego organ opinio-
dawczo-doradczy. 

Herb Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny przyjęty uchwałą Rady 
Gminy na początku lat 90. nie 
był opiniowany przez Komisję 
Heraldyczną. Jako symbol gmi-
ny przyjęto mocno zniekształ-
cony herb Stanisława Zacharia-
sza Włoszka fundatora kościoła 
parafialnego w Juchnowcu, któ-
rego najstarsze wyobrażenie 
pochodzi z pieczęci z 1572 r. 
Zgodnie z zaleceniami Komi-
sji Heraldycznej przy MSWiA 
taka praktyka nie jest wskaza-
na. W herbie gminy mogą być 
wykorzystane elementy herbów 
szlacheckich, choćby dla pod-
kreślenia związanych z nimi po-
staci czy wydarzeń historycz-
nych, jednak powinien on być 
opracowany zgodnie z zasada-
mi heraldyki.

Poniżej przedstawiamy pro-
jekt herbu Gminy Juchnowiec 
Kościelny. Będziemy wdzięcz-
ni za wszelkie konstruktywne 
uwagi i sugestie. 

W Gminie Juchnowiec Kościelny nie 
ma wyróżniających się elementów, 
z którymi gmina byłaby identyfiko-
wana. Jest to teren zróżnicowany 
gospodarczo, industrialnie, ale 
także wyznaniowo. Nie jest znana 
żadna postać historyczna, wydarze-
nie, czy nawet legenda – a to jest 
często wykorzystywane w herbach 
– którą by można łączyć z całym, a 
przynajmniej znaczną częścią, terenu 
obecnej gminy. Legendy, czy postaci 
historyczne, do których udało się 
nam dotrzeć, zwykle wiążą się z jed-
ną miejscowością, nie ma zaś takich, 
które miałyby zasięg poza lokalny. 
Biorąc pod uwagę powyższe postanowiliśmy oprzeć się na elementach na-
wiązujących do historii i walorów przyrodniczych, które bezsprzecznie mogą 
gminę charakteryzować.
Projekt herbu: Tarcza dwudzielna w słup. W polu białym stylizowana sosna. 
W polu czerwonym róża zaczerpnięta z herbu Włoszka (Pielesz odm.) Oba 
pola na dole tarczy przecina rzeka w kolorze błękitnym. 

VI sesja Rady Gminy Juch-
nowiec Kościelny odbyła się 10 
maja br. Obecni byli wszyscy 
radni. Jedne z najważniejszych 
uchwał, nad którymi głosowa-
no, dotyczyły planów zagospo-
darowania przestrzennego.

Dariusz Markuszewski, kie-
rownik Referatu Planowania 
Przestrzennego, Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa poinformował, 
iż zakończono opracowywanie 4 
miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego obejmu-
jących łącznie 830 ha i dotyczą-
cych terenów Olmonty-Wschód, 
Olmonty-Zachód, Olmonty-Iza-
belin oraz Hryniewicze. Koszt ich 
opracowania wyniósł 600 tys. zł. 
Na etapie opiniowania są plany 
miejscowości Kleosin, Horod-
niany, oraz Ignatki-Wschód, zaś 
na etapie uzgodnień jest plan 
części wsi Ignatki-Osiedle obej-

mujący obszar 26 ha. Marku-
szewski przypomniał też o pod-
jętych 3 uchwałach intencyjnych 
dotyczących miejscowości Stani-
sławowo, Ignatki-Przemysł oraz 
części obrębu Koplany Folwark, 
które nie są jeszcze realizowane.

Radny Krzysztof Szczuka od-
czytał pismo mieszkańców Hry-
niewicz dotyczące odrzucenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego ich miej-
scowości, zaś sołtys Elżbieta 
Stankiewicz powiedziała, że rol-
nicy z Hryniewicz także są prze-
ciwni uchwaleniu planu. Oba 
wystąpienia wywołały ożywioną 
dyskusję. Radny Jan Gradkowski 
wnioskował o przesunięcie gło-
sowania nad planami na kolej-
ną sesję. Nie zgodził się z tym rad-
ny Marek Niewiński twierdząc, 
że nie można głosowania przesu-
wać w nieskończoność. Projekty 

Uchwalono plany       zagospodarowania
VI sesja Rady Gminy                       Juchnowiec Kościelny  

u miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Olmonty 
– obszar planistyczny Olmonty Wschód;
u miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Olmonty 
– obszar planistyczny Olmonty Zachód;
u wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości dz. nr 145/5 o pow. 0,2552 ha 
obręb Koplany Folwark;
u wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości dz. nr 145/3 o pow. 0,5853 ha 
obręb Koplany Folwark;
u określenia zasad i trybu przeprowa-
dzania konsultacji z mieszkańcami sołectw 
Gminy Juchnowiec Kościelny w celu wyra-
żenia opinii w projekcie statutu sołectwa;
u określenia zasad usytuowania na 
terenie Gminy Juchnowiec Kościelny 

miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych;
u likwidacji Szkoły Podstawowej im. 
Adolfa Kawackiego w Bogdankach;
u zmiany uchwały z dnia 25 lute-
go 2011r. w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie nauczycieli, pobie-
ranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz ustalenia 
form kształcenia, na które dofinansowa-
nie jest przyznane w 2011r.;
u zmian w Statucie Gminy Juchnowiec 
Kościelny;

Na VI sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie: 
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Już po raz szósty w Sta-
rostwie Powiatowym w 
Białymstoku odbyły się 
powiatowe eliminacje Sa-
morządowego Konkur-
su Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych”. Do konkur-
su przystąpiło 17 wolon-
tariuszy z ośmiu placó-
wek oświatowych. Wśród 
tegorocznych laureatów znalazła się mieszkanka naszej gminy Agnieszka Kucharczyk 
z gimnazjum w Kleosinie. Wolontariusze w swoich środowiskach podejmują działania na 
rzecz lokalnych społeczności, osób potrzebujących, wyciągają rękę do tych, którzy sami nie 
potrafią radzić z codziennością, zaś konkurs „8 Wspaniałych” jest dobrą okazją, aby choć 
w nieznacznym stopniu docenić ich zaangażowanie. Podczas gali gratulacje wyróżnionym 
złożył starosta Wiesław Pusz oraz dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Maria Marci-
szewska. Pozostali wyróżnieni to: Patryk Michalski z ZSM w Łapach, Paweł Surówka 
z gimnazjum w Turośni Kościelnej, Aleksandra Malesza z Centrum Edukacji w Supraślu, 
Radosław Werpachowski z I LO w Łapach, Ewelina Dąbrowska z gimnazjum w Wasil-
kowie, Karolina Jarocka z gimnazjum w Gródku oraz Magda Goździk z ZSM w Łapach. 

– Dziś oddajemy hołd tym, 
którzy w obliczu wewnętrz-
nych konfliktów podjęli pró-
bę zjednoczenia naszego 
kraju i przypominamy to, 
co w Konstytucji było naj-
ważniejsze: ideę wolności, 
równości, unowocześnienie 
i usprawnienie funkcjono-
wania instytucji politycznych. 
Oddajemy hołd wielkiej my-
śli politycznej, dzięki której 
naród polski pokazał Euro-
pie, jak powinna demokra-

tyczna Europa wyglądać – mówił 3 maja br. podczas gminnych obchodów rocznicy uchwale-
nia konstytucji Krzysztof Marcinowicz, wójt Gminy Juchnowiec Kościelny. Uroczystości pod 
pomnikiem katyńskim poprzedziła Msza św. w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej wszyscy 
radni Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, pracownicy Urzędu Gminy z wójtem Krzysztofem 
Marcinowiczem i sekretarz Teresą Rudzik oraz zaproszeni goście, a wśród nich dyrektorzy 
szkół: Barbara Klimaszewska, Małgorzata Jabłońska i Mirosław Guzewicz oraz radny 
powiatowy Walenty Sic. Po nabożeństwie i przemarszu przy dźwiękach werbla pod pomnik 
katyński, zebrani wysłuchali montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów 
Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym pod kierunkiem nauczycielek: Jolanty Samojluk, Alicji 
Borchert i Iwony Dudzik. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: przewodnicząca Rady 
Gminy Bożena Ewa Jakończuk i wójt Krzysztof Marcinowicz. Po wystąpieniu proboszcza 
juchnowieckiej parafii ks. Andrzeja Kondziora i modlitwie złożono wiązanki kwiatów. Następ-
nie zebrani przeszli pod pomnik żołnierzy z 1920 roku, gdzie po krótkiej modlitwie zapalono 
znicze. Podczas całej uroczystości służbę pełnili harcerze z ZS w Juchnowcu Górnym z 100. 
Białostockiej Drużyny Harcerzy i Harcerek „Sulima” im. Zawiszy Czarnego z Agnieszką Ko-
sińska, opiekunką z ramienia szkoły.

oraz Prezydent Białegostoku – 
Wojewódzkie Obchody Naro-
dowego Święta 220. Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
08.05.2011 10. Pułk Ułanów Li-
tewskich w Białymstoku – 91. 
Rocznica ustanowienia święta 
pułkowego
13.05.2011 SP im. A. Kawec-
kiego w Bogdankach – spotka-
nie okolicznościowe z ks. abp. 
Edwardem Ozorowskim
16-17.05.2011 Związek Gmin 
Wiejskich Województwa Pod-
laskiego – XXII Forum Związ-
ku GWWP

17.05.2011 Wicewojewoda 
Podlaski – Konferencja „Rządo-
wy program ograniczania prze-
stepczości i aspołecznych za-
chowań „Razem bezpieczniej”
18.05.2011 GBP Filia w Kleosi-
nie – spotkanie z przedszkolaka-
mi „Zaczarowany Świat Bajek”
19.05.2011 GBP zaproszenie na 
głośne czytanie bajek w ramach 
akcji: Cała Polska Czyta Dzie-
ciom
19-20.05.2011 ENEOS Grupa 
Enea – Seminarium „Nowocze-
sne zarządzanie Światłem” 

Ciąg dalszy na str. 4.

uchwał w sprawie planów zago-
spodarowania zostały na wniosek 
Komisji Rolnictwa i Finansów już 
raz zdjęte z porządku obrad IV se-
sji RG, która odbyła się 25 lute-
go br. Radny zaproponował, aby 
najpierw głosować nad planami, 
które budzą najmniej emocji. 

Po zmianie porządku obrad 
przystąpiono do głosowania. Za 
przyjęciem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego Olmonty-Wschód było 10 
radnych, 3 było przeciw, 1 rad-
ny wstrzymał się od głosu (przy 
obecności 14 radnych – 1 radny 
opuścił salę obrad przed głoso-
waniem). Za przyjęciem miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego Olmonty-Zachód 
było 10 radnych, 2 było przeciw, 
1 radny wstrzymał się od głosu 
(przy obecności 13 radnych – ko-
lejny radny opuścił salę obrad). 

Uchwały w sprawie miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego Olmonty-Izabe-
lin oraz Hryniewicze  w związ-
ku z nieodrzuceniem przez rad-
nych nieuwzględnionych uwag 
do tych planów nie były głoso-
wane.

Przedstawiając działalność 
międzysesyjną wójt Krzysztof 
Marcinowicz, poinformował 
m.in. o zmianach organizacyj-
nych Urzędu Gminy. Naważniej-
sze z nich to zatrudnienie sekreta-
rza i zmniejszenie ilości referatów. 
Zlikwidowano Referat Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska oraz Refe-
rat ds. Promocji i Rozwoju. Za-
dania pierwszego przejął Refe-
rat Planowania Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
drugiego Referat Organizacyjny. 
Ponadto zmniejszyła się ilość pra-
cowników Urzędu. 

Uchwalono plany       zagospodarowania
VI sesja Rady Gminy                       Juchnowiec Kościelny  

Na VI sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie: 
u upoważnienia kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnow-
cu Kościelnym do prowadzenia postę-
powania i wydawania decyzji administra-
cyjnych z zakresu pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym;
u zmieniająca uchwałę w sprawie okre-
ślenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny; 
u zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Juchnowiec Kościelny;
u zmian w budżecie 2011r.;
u ustalenia wymagań dla przedsiębiorców 
ubiegających się o uzyskanie zezwo-
lenia na świadczenie usług w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części z terenu Gminy 
Juchnowiec Kościelny;
u rozpatrzenia zażalenia na bezczynność 
Przewodniczącego Rady Gminy Juchno-
wiec Kościelny i Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Juchnowiec Kościelny.

Ponadto przyjęto:
u sprawozdanie z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnow-
cu Kościelnym za 2010r.;
u sprawozdania z realizacji programu 
współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego.
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W maju br. odbył się I Powiatowy Konkurs 
Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży 
„Barwy Folkloru”. Jego pomysłodawcami i 
organizatorami byli Małgorzata Skwarko 
i Jan Sagun, nauczyciele ZS w Juchnow-
cu Górnym. Konkurs skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 
Prace oceniano w dwóch kategoriach te-
matycznych: wycinanka ludowa oraz haft 
ludowy. Na Konkurs wpłynęło ogółem 105 
prac.  W kategorii wycinanka ludowa 87 
prac, a w kategorii haft ludowy 18 prac. W 
Konkursie wzięli udział uczniowie trzech 
szkół z terenu naszego powiatu. 

5 maja br. wizytę w urzędzie gmi-
ny złożył, na zaproszenie wójta 
Gminy Juchnowiec Kościelny 
Krzysztofa Marcinowicza, ks. 
arcybiskup Edward Ozorowski, 
metropolita białostocki. Towarzy-
szyli mu kapłani juchnowieckiej 
parafii: ks. proboszcz Andrzej 
Kondzior oraz ks. Łukasz Kisie-
lewski. Spotkanie z pracownika-
mi urzędu miało miejsce w sali 
widowiskowej ośrodka kultury. 
Po powitaniu i krótkim przedsta-
wieniu gminy i urzędu, wywiązała się spontaniczna rozmowa. Ksiądz arcybiskup za-
uważył, że położenie naszej gminy w pobliżu Białegostoku – choć z pewnością niesie 
pewne niedogodności – sprawia, że nie grozi jej wyludnienie, jak to się dzieje w gminach 
położonych bardziej na wschód, takich jak Krynki, czy Szudziałowo, stwarza też per-
spektywy rozwoju, które należy wykorzystywać.
Wójt dziękując za wizytę przekazał arcybiskupowi okolicznościową monetę z wizerun-
kiem Matki Bożej Królowej Rodzin i herbem gminy. Spotkanie zakończyła wspólna mo-
dlitwa.

Sołtys wsi Stanisławowo, Urszula Tarasiuk, była pomysłodawczynią zorganizowania w tej 
miejscowości plenerowej imprezy z okazji Dnia Dziecka. Organizacyjnie sołectwo wspo-
mógł Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny Zgromadzone licznie dzieci miały 
do wyboru wiele atrakcji, a wśród nich spotkanie z prawdziwymi policjantami i nie mniej 
prawdziwym... Indianinem.

Ciąg dalszy ze str. 3.
26.05.2011 ZS im. Ks. Jerze-
go Popiełuszki – I Powiatowy 
Konkurs dla Dzieci i Młodzieży 
„Barwy Folkloru”
27.05.2011 Starostwo Powia-
towe w Białymstoku – Sparta-
kiada Samorządowa
28.05.2011 OK i  Sołtys wsi 
Stanisławowo – Piknik Rodzin-
ny z okazji Dnia Dziecka
2.06.2011 Przedszkole w Kleosi-
nie, Festyn Rodzinny „Rodzinna 
zabawa, to świetna sprawa”
2-3.06.2011 WSAP – Międzyna-
rodowa Konferencja Naukowa
2-5.06.2011 Prezes Rady Właści-
cieli PRONAR sp. z o.o. – Krajo-
we Święto Maszyn Rolniczych
3.06.2011 GBP – Gala z Mel-
pomeną, podsumowanie XVIII 
Powiatowego Forum Teatrów 

Dziecięcych i Młodzieżowych
5.06.2011 Wójt Gminy Turośń 
Kościelna – Dzień Konia na Pod-
lasiu
08.06.2011 BS w Juchnowcu – 
Zebranie przedstawicieli banku
09.06.2011 GBP – spotkanie 
autorskie z Marcinem Pałaszem
09.06.2011 Lokalna Grupa 
Działania „Puszcza Knyszyń-
ska” – Posiedzenie Rady
12.06.2011 Urząd Miejski w 
Czarnej Białostockiej – Dni 
Czarnej Białostockiej
13.06.2011 Zarząd Wojewódz-
twa Podlaskiego – Konferencja 
„Społeczeństwo informacyjne”
14.06.2011 ZS im. Ks. Jerzego Po-
piełuszki w Juchnowcu Górnym 
– Spotkanie partnerów – ewalu-
acja zewnętrzna pracy szkoły
16.06.2011 Zarząd MPEC – 

u ZAPROSZONO WÓJTA

Absolutoryjna sesja Rady 
Gminy Juchnowiec Kościel-
ny odbyła się 20 czerwca 2011 
r. Radni, po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2010 r., sprawoz-
daniem finansowym, opinią 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Białymstoku, infor-
macją o stanie mienia oraz sta-
nowiskiem Komisji Rewizyjnej 
RG udzielili Wójtowi Gminy 
Juchnowiec Kościelny absolu-
torium z wykonania budżetu 
za 2010 r.

W informacji o działalno-
ści międzysesyjnej wójt Krzysz-
tof Marcinowicz poinformował 
m.in. o zbyciu w maju br. w try-
bie bezprzetargowym 11 działek 

o łącznej powierzchni 1,69 ha, 
położonych w obrębie Ignatki 
na rzecz dotychczasowych użyt-
kowników wieczystych za kwotę 
281 175 zł plus należny podatek 
VAT. Powiedział także, iż gościł w 
Urzędzie wójta Gminy Birceni z 
Mołdawii, który zapoznał się z 
funkcjonowaniem stacji uzdat-
niania wody na terenie Gminy 
Juchnowiec Kościelny oraz bur-
mistrza i przedstawicieli Gminy 
Kösching z Bawarii.

Podczas sesji radni przyjęli 
sprawozdanie z funkcjonowania 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 
W 2010 roku odbyło się 31 po-
siedzeń Komisji. Na realizację za-
dań wynikających z gminnego 

Rada udzieliła       absolutorium
VII sesja Rady Gminy                       Juchnowiec Kościelny  

u udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Białostockiemu na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudo-
wa drogi powiatowej Nr 1503B w m. 
Hołówki Małe;
u zmiany uchwały Rady Gminy Juchnowiec 
Kościelny Nr IV/26/11 z dnia 25 lutego 
2011r. w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Białostockiemu na dofinan-
sowanie zadania inwestycyjnego pn. „Prze-
budowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 
1500B na odcinku Księżyno – Ignatki;
u zmiany uchwały Rady Gminy Juchno-
wiec Nr IV/27/11 z dnia 25 lutego 2011r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Białostockiemu na dofinanso-
wanie zadania inwestycyjnego p.n. „Prze-
budowa z rozbudową drogi powiatowej 
Nr 1483B Białystok – Juchnowiec – Try-
czówka – Wojszki – do dr.19 Etap I;
u ustalenia opłat za świadczenia przed-
szkola publicznego prowadzonego przez 
Gminę Juchnowiec Kościelny;
u ustalenia planu sieci oraz granic obwo-
dów publicznych szkół podstawowych 
oraz publicznych gimnazjów prowadzo-
nych przez Gminę Juchnowiec Kościelny;
u zmiany uchwały Nr III/18/10 Rady Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 
2010r. w sprawie ustalenia sieci publicz-

Na VII sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie: 
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W zarządzie Gminy Juch-
nowiec Kościelny znajduje się 
74,86 km dróg o statusie dróg 
publicznych, w tym: dróg o na-
wierzchni bitumicznej – 19,7 
km; o nawierzchni betonowej 
– 15,2 km; o nawierzchni bru-
kowej – 0,26 km; dróg grunto-
wych wzmocnionych żwirem i 
żużlem – 38,8 km; dróg natural-
nych z gruntu rodzimego – 0,9 
km. Sieć publicznych dróg gmin-
nych uzupełnia ok. 120 km dróg 
będących w zarządzie Powiatu 
Białostockiego. Na utrzymanie 
i remonty gminnych dróg pu-
blicznych gmina przeznaczyła 
w roku bieżącym 209 559 zł, 
w tym z funduszu sołeckiego  
49 559, 37 zł oraz 2 405 tys. 
zł na dotacje dla powiatu bia-
łostockiego: na drogę Księży-
no-Koplany 600 tys. zł, na dro-
gę Jucjnowiec-Wojszki 1 350 tys. 
zł, na most na rzece Niewodnica 

400 tys. zł, na projekt odwodnie-
nia drogi w Olmontach 15 tys. zł 
oraz na drogę w Hołówkach Ma-
łych 40 tys. zł.

Na terenie gminy jest też 
rozległa sieć dróg nie posiadają-
cych statusu dróg publicznych. 
Głównie są to drogi dojazdo-
we do pól, na których w miarę 
posiadanych środków finanso-
wych również wykonywane są 
doraźne remonty.

Drogi gruntowe są systema-
tycznie równane zarówno sprzę-
tem gminnym, jak też i sprzę-
tem wynajętym. We własnym 
zakresie prowadzone jest zimo-
we utrzymanie dróg gminnych, 
a także w związku z podpisa-
nym porozumieniem, dróg po-
wiatowych. W czasie ostatniej 
zimy tylko na drogach powia-
towych sprzęt gminny przepra-
cował 598 godzin i przejechał  
15 969 km. 

Drogi publiczne 
na terenie gminy

Spotkanie z kluczowymi kon-
trahentami
17.06.2011 OK – Wykład prof. 
dr hab. Piotra Damulewicza „Zła 
mowa niweczy dobre obyczaje”
18.06.2011 Komitet Organiza-
cyjny Spartakiady Środowisko-
wej Osób Niepełnosprawnych 
„Sport dla Wszystkich”
21.06.2011 Starostwo Powiato-
we w Białymstoku – Podsumo-
wanie XI edycji konkursu na 
zbiórkę surowców wtórnych
22.06.2011 ZS w Juchnowcu 
Górnym – zakończenie roku 
szkolnego 2010/2011
22.06.2011 SP w Księżynie – 
zakończenie roku szkolnego
25.06.2011 Prezydent Białego-
stoku – Dni Miasta Białegostoku
26.06.2011 Burmistrz Suraża – 
Festyn Historyczny „Grodzisko”

28.06.2011 LGD – Walne Ze-
branie Członków LGD „Pusz-
cza Knyszyńska”
30.06.2011 Jednostka Wojsko-
wa NR 3519 w Białymstoku – 
Uroczystość wręczenia Sztan-
daru przez Prezydenta RP
2.07.2011 DPS w Czerewkach 
– Spotkanie pokoleń
11.07.2011 Czyścioch sp. z o. o. 
– Wmurowanie kamienia wę-
gielnego pod Centrum Innowa-
cyjnej Gospodarki Odpadami
12.07.2011 GDDKiA – „Kon-
cepcja programowa wstępna bu-
dowy drogi ekspresowej S-19”
23.07.2011 OSP w Wojszkach 
– obchody 110-lecia powstania 
jednostki
29.07.2011 Podlaski Komen-
dant Wojewódzki Policji – 
Święto Policji.

programu profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych 
i narkomanii w 2010 r. otrzymała 
205 000 zł, z czego wydatkowa-
no 183 984,73 zł. Ponadto wyda-
no 23 opinie dotyczące lokalizacji 
punktu sprzedaży napojów alko-
holowych będące podstawą do 
wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Komisja 
rozpatrzyła 80 wniosków w spra-
wie skierowania na przymusowe 
leczenie osób uzależnionych od 
alkoholu.

Kierownik Referatu Inwesty-
cji i Zamówień Publicznych prze-
kazała informację dotyczącą po-
zyskiwanych środków unijnych 
przez Urząd Gminy i jednostki 
zadaniowe. Inwestycje realizowa-

ne z udziałem tych środków to 
przebudowa świetlicy wiejskiej w 
Wojszkach wraz z zagospodaro-
waniem terenu (w ramach dzia-
łania Odnowa i Rozwój Wsi ob-
jętego PROW na lata 2007-2013 
r., kwota pomocy unijnej 362 304 
zł) oraz budowa kanalizacji sani-
tarnej z przepompowniami w Bie-
lach, Rostołtach, Złotnikach i roz-
budowa wodociągu w Złotnikach 
(w ramach działania Podstawowe 
Usługi dla Gospodarki Ludności 
Wiejskiej objętego PROW na lata 
2007-2013 r., kwota pomocy unij-
nej 3 950 520 zł). Ponadto poin-
formowała o złożonym w ub.r. 
wniosku na dofinansowanie pły-
walni w Kleosinie, na który gmina 
nie otrzymała dofinansowania.

Rada udzieliła       absolutorium
VII sesja Rady Gminy                       Juchnowiec Kościelny  

Na VII sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie: 
nych przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych na terenie 
Gminy Juchnowiec Kościelny;
u rozpatrzenia zażalenia jako bezzasadne;
u zmian w budżecie 2011 roku;
u zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Juchnowiec Kościelny;
u zmiany Uchwały Nr XXIV/172/08 
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 
24 września 2008r. dotyczącej określenia 
zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków;

u wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości działki nr geod. 560/2 położonej 
w obrębie geod. Księżyno;
u wyrażenia zgody na nabycie prawa 
użytkowania wieczystego działki nr 
geod. 216/4 położonej w obrębie geod. 
Horodniany.

Ponadto przyjęto:
u sprawozdanie z funkcjonowania 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych;
u informację dotyczącą pozyskiwanych 
środków unijnych przez Urząd Gminy
i jednostki zadaniowe;

Przebudowany odcinek drogi Juchnowiec-Wojszki w okolicy Złotnik. Gmina Juchno-
wiec Kościelny na pierwszy etap tej inwestycji przekazała w 2010 r. dotację dla powiatu 
białostockiego w wysokości 17 928,65 zł, planowana dotacja tej inwestycji w roku  
bieżącym wynosi 1 350 000 zł.

Przebudowa mostu na rzece Niewodnica w okolicy Koplan. Planowana dotacja gminy 
do tej inwestycji powiatu białostockiego wynosi 400 tys. zł. Na remontowaną drogę po-
wiatową Księżyno-Koplany w 2010 r. gmina przekazała powiatowi dotację w wysokości 
102 029, 22 zł, planowana w tym roku dotacja na tę inwestycję to 600 tys. zł. 
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3 czerwca br. w Ośrod-
ku Kultury w Juchnowcu 
Kościelnym miała miejsce 
gala XVIII Powiatowego 
Forum Teatrów Dziecię-
cych i Młodzieżowych 
„Melpomena 2011”. Zma-
gania konkursowe trwały 
przez cały tydzień. Jury 
obejrzało spektakle przy-
gotowane przez 14 dzie-
cięcych i młodzieżowych 
zespołów teatralnych z 
placówek oświatowych 
i kulturalnych naszego 
powiatu, a także z Białe-
gostoku. Jury w składzie: 

Justyna Godlewska-Kruczkowska (przewodnicząca), Małgorzata Rokicka-Szy-
mańska, Wioletta Buzun, Anna Kazberuk (członkowie) przyznało Grand Prix Teatrowi 
„Klucz” z Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym za spektakl 
pt. „Gra” przygotowany przez Teresę Radziewicz. Tegorocznej edycji Forum, tak jak w 
latach ubiegłych, towarzyszył szósty już Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regio-
nalnej im. Sylwii Chorąży.  Wzięło w nim udział 24 gimnazjalistów. Pierwszym miejscem 
jury nagrodziło Klaudię Kłosek z Publicznego Gimnazjum nr 9 im. II Korpusu PSZ na 
Zachodzie w Białymstoku za wiersz pt. „Niech mówią” Anny Bayer. W ramach Forum od-
bywają się także eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków „O 
Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”. W tym roku spośród 21 dzieci jury wyróżniło I miejscem 
Hannę Marcinowicz z Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Kleosinie za wiersz pt.: „Na straganie” Jana Brzechwy. 

Starosta powiatu biało-
stockiego, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pra-
cy w Białymstoku oraz 
burmistrzowie i wójtowie 
gmin powiatu białostoc-
kiego zainicjowali cykl 
spotkań z zainteresowa-
nymi mieszkańcami miast 
i gmin, pod hasłem „Urząd 
Pracy w Gminie”, mają-
cych ułatwić dostęp do 
informacji na temat rynku 
pracy. Uczestnicy spotkań 
mają możliwość uzyskania 
ważnych informacji o sytu-

acji na lokalnym rynku pracy, zawodach deficytowych i nadwyżkowych, zasadach pozy-
skiwania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Biorą także udział 
w zajęciach warsztatowych „Dokumenty aplikacyjne – moją wizytówką w staraniach o 
pracę”. W naszej gminie takie spotkanie odbyło się 8 czerwca br.

Uroczystości strażackie 
połączone były z otwar-
ciem nowej świetlicy wiej-
skiej. Ten piękny i nowo-

i otwarcie świetlicy w         Wojszkach

– Strażacy z Wojszek są god-
nymi kontynuatorami dzieła roz-
poczętego przeszło sto lat temu 
– mówił wójt Krzysztof Marci-
nowicz podczas jubileuszu jed-
nostki OSP. – Są godnymi na-
stępcami tych, którzy w 1896 
roku pospieszyli ratować płoną-
cy majątek w Tryczówce, o czym 
wzmianka do dziś pozostała w 
archiwach krakowskich. Dzię-
kuję wam za gotowość  niesienia 
pomocy każdego dnia i o każdej 
porze. Życzę też… jak najmniej 
pracy, bo jeśli rzadziej będziecie 
wzywani do akcji, to będzie to 
znaczyć, że wszystkim nam żyje 
się bezpieczniej.

Uroczystości zgromadziły 
licznych mieszkańców wsi, do-
pisali też goście. Jubileusz jed-
nostki był okazją do wręczenia 
medali i odznaczeń, a strażacy 
z Wojszek otrzymali sztandar.

110 lat jednostki        OSP 
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21 czerwca br. odbyło się podsumowania XI edycji konkursu na zbiórkę surowców wtór-
nych „Czysty Powiat – Czysta Ziemia” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w 
Białymstoku. W tym roku w konkursie wzięło udział 470 uczniów z 47 szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych z terenu powiatu białostockiego. Zebrali oni 966 785 szt.  su-
rowców wtórnych, w tym: 606 557 szt. – butelek typu PET, 88 409 szt. – opakowań 
szklanych, 271 819 szt. – puszek aluminiowych. Rekordzistami w naszej gminie byli: Ka-
rolina Domaszuk z SP w Bogdankach (II miejsce w powiecie – 29 465 szt. opakowań), 
Agnieszka Zalewska (I miejsce w SP w Księżynie), Izabela Tarasiuk (I miejsce w SP 
Juchnowiec Górny), Patrycja Lasota (I miejsce w SP Kleosin) oraz Paulina Andruk 
(gimnazjum w Juchnowcu Górnym). Organizatorzy wręczyli 137 nagród głównych, w 
tym za 10 pierwszych miejsc w powiecie rowery oraz upominki. Jak co roku, podsumo-
waniu towarzyszyły gry, zabawy, przejażdżki jeepami oraz ognisko z kiełbaskami. 

31 maja br. Wójt Gminy, 
po zakończeniu wybo-
rów w poszczególnych 
sołectwach, spotkał 
się z sołtysami. Na 46 
sołtysów aż 38 zostało 
wybranych ponownie, 
ośmiu nowo wybra-
nych to: S. Pańkowski 
(Biele), B. Pućkowski 
(Brończany), A. Ryn-
kiewicz (Juchnowiec 
Kościelny), B. Rysz-
kiewicz (Kleosin), D. 
Jopa (Księżyno), M. 

Nowicka (Olmonty), W. Sacharzewski (Simuny) i U. Tarasiuk (Stanisłwowo). W spo-
tkaniu uczestniczyła sekretarz Teresa Rudzik oraz skarbnik Anna Jakuć. Sołtysi m.in. 
mieli możliwość uzyskania informacji o budżecie gminy, o planowanych inwestycjach i 
sprawach bieżących, a także na temat funduszu sołeckiego. W 2010 roku tylko trzy wsie 
nie skorzystały z możliwości wydania na własne potrzeby przyznanej im kwoty.

i otwarcie świetlicy w         Wojszkach
110 lat jednostki        OSP 

czesny obiekt powstał przy 
udziale środków unijnych. 
Przebudowa istniejącej 
świetlicy, dostosowanie jej 

do potrzeb niepełnospraw-
nych, położenie instalacji 
wodociągowej, kanalizacyj-
nej, elektrycznej, c.o. oraz 

zagospodarowanie terenu 
kosztowało 811 494,95 zł, 
w tym dotacja unijna w wy-
sokości 359 159 zł.

Nowe gminne 
wadze OSP

5 czerwca br. podczas zjaz-
du Oddziału Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP wybrano władze 
gminne OSP. W skład zarządu 
weszli: Jan Gradkowski – prezes, 
Wojciech Szczytko – wiceprezes, 
Jan Bruczko – wiceprezes, Sta-
nisław Szczytko – komendant 
gminny, Antoni Bućko – se-
kretarz, Józef Jaroszuk – skarb-
nik oraz 18 członków. Ponadto 
wybrano członków komisji re-
wizyjnej (Z. Opryszczko, E. Ko-
walczuk, J. Walesiuk), delegatów 
na zjazd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP (W. Kupiec, S. Szerenos, 
J. Bruczko) oraz przedstawicieli 
do Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP (W. Antoniuk, J. 
Gradkowski, R. Szpica).

W Gminie Juchnowiec Ko-
ścielny jest 15 jedostek OSP:10 
jednostek typu S oraz 5 jedno-
stek typu M. Jednostka OSP 
Juchnowiec Dolny jest w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-Ga-
śniczym. 

Środki przeznaczone na 
OSP w roku 2011 to 246 244 
zł, w tym na zakupy inwestycyj-
ne 32 tys. zł, z czego 20 tys. to 
dotacja z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska.
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W remizie strażackiej w Złotni-
kach można obejrzeć niecodzien-
ną wystawę. Jej pomysłodawcą 
jest sołtys Wiktor Antoniuk. 
Zachęcił on gospodynie ze Złot-
nik do zaprezentowania, często 
przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie, ręczników ozdob-
nych. Dawniej używano ich do 
ozdabiania obrazów i ołtarzyków 
domowych, a także do przepa-
sywania marszałków weselnych. 
Niektóre mają ponad sto lat. 
Wszystkie są ręcznie tkane, wy-
szywane i ozdabiane wykonaną 
szydełkiem koronką. Wystawę 
otwarto w maju, można ją jesz-
cze oglądać, ale jest już pomysł 
na następną. Tym razem będą to 
ręcznie wykonane makatki.

2 lipca br. w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach już po raz ósmy odbyła się cy-
kliczna impreza pn. ,,Spotkanie pokoleń”. Jej celem jest integracja mieszkańców Domu 
ze społecznością lokalną, podtrzymywanie kontaktów z zaprzyjaźnioną młodzieżą z Klu-
bu Wolontariuszy „W jedną stronę”, ale przede wszystkim, jak mówi dyrektor placówki 
Jan Domaszuk, jest ona sposobem umacniania więzi rodzinnych, ponieważ właśnie 
w tym dniu wielu krewnych i znajomych mobilizuje się do odwiedzenia swoich bliskich. 
Gości i pensjonariuszy zabawiały zespoły folklorystyczne i iluzjonista z Krakowa. Urząd 
Gminy w Juchnowcu Kościelnym reprezentowała sekretarz Teresa Rudzik.

Harmonogram odbioru 
odpadów segregowanych 

Drugi czwartek miesiąca:
uKleosin, Ignatki-Osiedle, Ho-

rodniany, Kolonia Księżyno;
Drugi piatek miesiąca:
u Śródlesie, Księżyno, Ignatki, 

Koplany, Koplany Kolonia, 
Brończany;

Trzeci czwartek miesiąca:
u Solniczki, Stanisławowo, 

Niewodnica Nargilewska, 
Niewodnica Nargilewska Ko-
lonia, Lewickie, Lewickie Ko-
lonia, Hryniewicze, Olmonty, 
Olmonty-Izabelin;

Trzeci piątek miesiąca:
uHermanówka, Rumejki, 
Ogrodniczki, Janowicze, Jano-

wicze Kolonia, Juchnowiec 
Kościelny, Stacja Lewickie, 
Juchnowiec Górny, Wólka, 
Juchnowiec Dolny Kolonia, 
Juchnowiec Dolny;

Czwarty czwartek miesiąca:
u Szerenosy, Hołówki Małe, 

Hołówki Duże, Simuny, Ro-
stołty, Biele, Klewinowo 
Nowe, Klewinowo, Złotniki, 
Tryczówka, Baranki, Bogdan-
ki, Dorożki, Pańki, Kożany, 
Czerewki, Zaleskie, Zajączki, 
Wojszki.
Przetarg na odbiór odpadów 

segregowanych w 2011 r. wy-
grała firma MOP.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż działki nr 378/1 o pow. 0,7939 ha, KW BI1B/00051294/7, 
obręb geod. 37 - Wojszki - cena wywoławcza 150.000,00 zł /zwolniona z 

podatku VAT/, wadium 15.000,00 zł.
Działka zabudowana jest murowanym budynkiem poszkolnym i murowanym budynkiem gospodar-
czym, ma kształt zwarty i położona jest na północnym skraju zabudowy siedliskowej wsi Wojszki. Na 
zachodzie działka przylega do asfaltowej drogi do wsi Rzepniki, a na południu do drogi żwirowej do wsi 
Ryboły. Posiada dostęp do rozprowadzonych na przyległym terenie sieci infrastruktury technicznej: 
wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.
W zachodniej części nieruchomość zabudowana jest murowanym parterowym budynkiem poszkol-
nym z poddaszem użytkowym. Powierzchnia zabudowy wynosi 220 m2, zaś powierzchnia użytkowa 
260 m2.  Budynek ten został wybudowany ok. 50 lat temu i jest od lat wyłączony z użytkowania. 
Budynek jest częściowo zdewastowanym i wymaga kapitalnego remontu.
Budynek gospodarczy jest parterowy, murowany z cegły pełnej, na betonowym fundamencie. Dach 
budynku drewniany jednospadowy z desek, pokryty papą. Budynek jest obustronnie otynkowany i 
posiada betonowe posadzki. Powierzchnia zabudowy wynosi 92 m2, zaś powierzchnia użytkowa 80 
m2. Budynek jest bardzo zużyty i zdewastowany.
Działka ta nie jest objęta aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego,              a 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Juchnowiec Kościelny, 
zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/176/2000 Rady Gminy z dnia 20.12.2000 r. ze zmianami wprowa-
dzonymi uchwałą Nr XXX/313/2006 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28.04.2006 r. wycenia-
na działka położona jest na terenach skupionego osadnictwa wiejskiego z możliwością zmiany funkcji na 
rekreacyjną oraz na terenach wielofunkcyjnego rozwoju.

Na powyższą działkę organizowane były przetargi ustne nieograniczone w dniach 
18.04.2011 r., 27.06.2011r., które zakończyły się wynikami negatywnymi.

Zbywana nieruchomość wolna jest od zobowiązań i obciążeń.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny  

w dniu 22 sierpnia 2011 roku o godz. 10.00.
Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Pań-
stwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w kasie Urzędu Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny lub na konto Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny – BS Juchnowiec 
68807400030000166120000030. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega 
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium powinno być wniesione w 
takim terminie, aby istniała możliwość stwierdzenia dokonania wpłaty przez komisję przetargową, naj-
później 16 sierpnia 2011 roku /Uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. urzędu w 
terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu/. Osoby przystępujące do przetargu sa-
modzielnie, a pozostające w związku małżeńskim,  w celu nabycia nieruchomości do majątku objętego 
małżeńską wspólnością ustawową, obowiązane są posiadać pisemną zgodę współmałżonka, na nabycie 
takiej nieruchomości /oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym lub własnoręczny podpis 
współmałżonka złożony osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny/. Osobom, które 
nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie 
później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia prze-
targu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. W momencie zwrotu wadium zostaną naliczone 
należne odsetki w wysokości obowiązującej dla konta depozytowego i potrącone prowizje bankowe.  
Wadium przepada na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, nie 
przystąpi w wyznaczonym terminie do podpisania umowy notarialnej. Urząd Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny może zlecić geodezyjne wznowienie granic na koszt Nabywającego.

Pracownik tut. urzędu wskazywać będzie na miejscu położenie działki w dniu 11 
sierpnia 2011 r. od godz. 10.00 do godz. 10.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego tut. urzędu  
pod nr tel. 85 719 66 79.  

 

Zarządzenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 lipca 2011 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości  
stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, położonych w obrębach: 

17 – Juchnowiec Kościelny, 21 – Koplany Folwark.
1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym działki, stanowiące własność Gminy Juchnowiec 
Kościelny, położone w: 
1) obrębie 17 – Juchnowiec Kościelny, oznaczone w ewidencji gruntów numerem:
a) 283/24 o pow. 0,1756 ha,
b) 283/25 o pow. 0,1409 ha,
c) 283/26 o pow. 0,1612 ha.
2) obrębie 21 – Koplany Folwark, miejscowość Koplany Kolonia, oznaczone w ewidencji gruntów 
numerem:  a) 104/8 o pow. 0,1134 ha.
2. Szczegółowe informacje o nieruchomościach wymienionych w ust. 1 zawiera wykaz nr 6.2011 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Ustalam cenę wywoławczą opisanych nieruchomości na kwotę:
ust. 1 pkt. 1 lit. a 120.645,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%.
ust. 1 pkt. 1 lit. b 87.206,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%.
ust. 1 pkt. 1 lit. c 106.604,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%.
ust. 2 pkt. 1 lit. a 69.036,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%.
Wykaz, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na okres 21 dni w sie-
dzibie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10, a informację o wywieszeniu zamiesz-
cza się w prasie lokalnej i w Internecie.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy.
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22 czerwca br. zakończył się 
rok szkolny. Wójt Gminy Juch-
nowiec Kościelny wręczył 
w tym dniu medale za osią-
gnięcia w nauce. Otrzymali je 
uczniowie z najwyższą śred-
nią ocen na świadectwie w 
poszczególnych placówkach. 
W SP w Juchnowcu Górnym: 
Klaudia Wakuła (średnia 
ocen 6,0), Anna Badalian 
(5,91), Aleksandra Jaroszuk 
(5,73), Monika Korzeniec-
ka (5,73). W gimnazjum w 
Juchnowcu Górnym: Magdalena Grygoruk (5,75), Eliza Kulikowska (5,67), Marty-
na Jarmoc (5,60). W SP w Kleosinie: Natalia Wnorowska (6,0), Piotr Daniszewski 
(6,0), Maciej Borowski (6,0), Paweł Iwaniuk (5,9), Julita Witkiewicz (5,9), Justyna 
Dzierżek (5,9), Zuzanna Panas (5,8), Jakub Redo (5,8), Aleksandra Roszkowska 
(5,8), Klaudia Jarocka (5,8). W gimnazjum w Kleosinie: Jakub Zimnoch (5,88), Alek-
sandra Antoniuk (5,87), Anna Mrozek (5,86). W SP w Księżynie: Klaudia Głowacka 
(5,5), Paulina Krasnodębska (5,1), Nicole Anna Sieńko (5,1). W SP w Bogdankach: 
Aleksandra Harasimczuk (4,5). Wójt Krzysztof Marcinowicz wręczył też dyplomy dla 
wróżniających się uczniów klas I-III. Otrzymali je: Igor Makarski, Dominika Sałacińska, 
Julia Grzywińska (SP w Juchnowcu Górnym); Karol Zimnoch, Eryk Matys, Mateusz 
Bagieński (SP w Kleosinie); Tomasz Jarmoc, Natalia Sieńko, Natalia Andrzejuk (SP 
w Księżynie) oraz Rozalia Anna Bagińska (SP w Bogdankach).

W Zespole Szkół w Kleosi-
nie konkurs rozstrzygnięto 28 
kwietnia br. Na konkurs wpły-
nęły dwie oferty: Bożeny Nie-
nałtowskiej, obecnej dyrektor 
placówki, która pełni tę funk-
cję od 21 sierpnia 2006 r. oraz 
Marcina Hoduna, nauczyciela 
ZS w Kleosinie. Komisja konkur-
sowa w składzie: Teresa Rudzik 
– przewodnicząca, Dorota Kor-
pacz, Stefan Leon Kozłowski – 
przedstawiciele organu prowa-
dzącego, Jolanta Jurgiel, Marek 
Frąckiewicz – przedstawicie-
le kuratorium, Danuta Litwiń-
czuk – przedstawicielka rady 
pedagogicznej, Joanna Ejdys – 
przedstawicielka rady rodziców, 
Jarosław Kałnucki – przedsta-
wiciel ZNP oraz Krystyna Wa-
siluk-Richter – przedstawicielka 

ZZ „Solidarność” po sprawdze-
niu ofert stwierdziła, że oferta 
Bożeny Nienałtowskiej nie speł-
nia wymogów formalnych, m.in. 
nie zawierała wymaganej kon-
cepcji funkcjonowania i rozwo-
ju Zespołu Szkół w Kleosinie. W 
związku z powyższym, przed-
miotem prac komisji była jed-
na oferta. Członkowie komi-
sji po uzyskaniu odpowiedzi na 
szereg pytań, m.in. o najpilniej-
sze zmiany w szkole, dziennik 
elektroniczny i mundurki, o mo-
tywowanie do efektywniejszej 
pracy nauczycieli i młodzież, 7 
głosami za, 1 głosem przeciw 
i 1 głosem wstrzymującym się, 
wybrali Marcina Hoduna na 
kandydata na stanowisko dy-
rektora Zespołu Szkół w Kle-
osinie.

Konkursy na dyrektorów  
Zespołów Szkół

... w Kleosinie

W związku z upływem pię-
cioletniej kadencji, w dwóch 
placówkach oświatowych będą-

cych jednostkami organizacyjny-
mi Gminy, odbyły się konkursy 
na stanowisko dyrektora.

... i Juchnowcu Górnym
Konkurs w Zespole Szkół w 

Juchnowcu Górnym rozstrzy-
gnięto 19 maja br. Na konkurs 
wpłynęła jedna oferta: Barba-
ry Klimaszewskiej, obecnej dy-
rektor placówki, która pełni tę 
funkcję od 1 września 2001 r. 
Komisja konkursowa w skła-
dzie: Teresa Rudzik – prze-
wodnicząca, Dorota Korpacz, 
Bolesław Kulikowski – przed-
stawiciele organu prowadzące-
go, Anna Sidorowicz, Marek 
Frąckiewicz – przedstawiciele 
kuratorium, Elżbieta Jaroszuk 

– przedstawicielka rady pedago-
gicznej, Agata Dańko – przed-
stawicielka rady rodziców, Mar-
cin Zawadzki – przedstawiciel 
ZNP oraz Krystyna Wasiluk-
Richter – przedstawicielka ZZ 
„Solidarność”, po uzyskaniu 
odpowiedzi m.in. na pytania 
o formy nadzoru pedagogicz-
nego i sposoby wdrażania ich 
w szkole, 9 głosami za wybra-
ła Barbarę Klimaszewską na 
kandydatkę na stanowisko dy-
rektora Zespołu Szkół w Juch-
nowcu Górnym.

Wakacje nad Atlantykiem
5 sierpnia br. pięcioro 

uczniów i absolwentów ZS w 
Juchnowcu Górnym oraz tyle 
samo ZS w Kleosinie wyjeżdża 
na spotkanie młodzieży w Plo-
uhinec we Francji, miejscowo-
ści pięknie położonej nad Oce-
anem Atlantyckim w regionie 
Bretania. Spędzą tam siedem 
dni razem z młodzieżą z za-
przyjaźnionych gmin z Czech i 

Niemiec. Francuzi, gospodarze 
spotkania, przygotowali wiele 
atrakcji, m.in. zajęcia sportowe 
nad oceanem. Młodzież spędzi 
też, w czasie podróży, dwa dni w 
Niemczech. Polskiej grupie to-
warzyszyć będzie jeden opiekun 
i jeden tłumacz. Do wyjazdu 
zakwalifikowały się wszystkie 
osoby, które w terminie złożyły 
zgłoszenia.

W związku z upływem 
pięcioletniej kadencji, Wójt 
Gminy Juchnowiec Kościelny 
podziękował Bożenie Nie-
nałtowskiej, dyrektor Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w 
Kleosinie za pięć lat pracy na 
tym stanowisku. Pogratulował 
także sukcesów, jakie były 
udziałem prowadzonej przez 
nią placówki. 
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20 czerwca br. na boisku w 
Juchnowcu Dolnym miał miej-
sce mecz Jagiellonia-Arka 
Gdynia o wejście do półfina-
łu mistrzostw Polski juniorów 
starszych. Białostocka drużyna 
wygrała 2:1. Obie bramki zdo-
był Damian Kądzior środkowy 
pomocnik Jagi. Mecz zgroma-
dził licznych kibiców.

Puchar Wójta Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny podczas III Spartakiady Osób Nie-
pełnosprawnych „Sport dla wszystkich” 
zorganizowanej 18 czerwca br. przez Re-
gionalny Oddział Polskiego Towarzystwa 
Walki z Kalectwem w Juchnowcu wywal-
czył Wacław Chmielewski z Białowieży. 
Wręczyła go sekretarz Teresa Rudzik. Na 
stadionie w Juchnowcu Dolnym zawodni-
cy z DPS Białowieża, WTZ Ogrodniczki, z 
ośrodka „Szansa” w Bielsku Podlaskim i 
ROPTWzK w Juchnowcu Kościelnym ry-
walizowali w pięciu konkurencjach, m.in. w 
pchnięciu kulą i biegu z przeszkodami.

Okazuje się, że Gmina Juchnowiec Kościelny biegaczami stoi. Co najmniej dziesięcioro 
mieszkańców naszej gminy, bo do tylu dotarliśmy, uprawia biegi długodystansowe. Naj-
bardziej niezłomnym biegaczem jest Andrzej Zieniewicz z Kleosina. W Kleosinie biega 
także jego żona Krystyna Zieniewicz oraz Krzysztof i Bożena Pianka. Dwoje biegaczy, 
Bogumiłę i Jarosława Bielskich mamy w Ogrodniczkach, w Juchnowcu Dolnym biega 
Marek Muszyński i Przemek Janiuk, a w Juchnowcu Górnym Grzegorz Radziewicz. 
Dziesiątkę zamyka Edmund Łapuć, białostoczanin, który do Juchnowca się przyznaje, bo 
stąd pochodzi. Na zdjęciu obok reprezentacja Juchnowca na tegorocznym Biegu Wilka w 

Grajewie z burmistrzem Grajewa 
Adamem Kiełczewskim. Poniżej: 
Andrzej Zieniewicz na mecie XX 
Półmaratonu Mlecznego w Koryci-
nie, w którym brało udział jeszcze 
pięcioro naszych biegaczy.

Zespół sportowo-rekreacyjny w Kleosinie został oddany do użytku we wrześniu ub.r. 
Koszt jego budowy to 2 148 344 zł, z czego wkład własny gminy wyniósł 1 482 344 
zł, 333 000 zł to środki Ministerstwa Sportu i 333 000 zł urzędu marszałkowskiego w 
ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Informacja o uchwaleniu  
miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie gminy Juchnowiec Kościelny
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) 
informuję, że w dniu 10 maja 2011r. Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwaliła:

u uchwałą Nr VI/37/11 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Olmonty – obszar planistyczny Olmonty Wschód, obejmujący tereny położone 
pomiędzy: drogą gminną (działka nr 370), drogą powiatową we wsi Olmonty, granicą 
administracyjną gminy Juchnowiec Kościelny z miastem Białystok, granicą między ob-
rębami geodezyjnymi wsi Olmonty i Stanisławowo oraz granicą południową obrębu 
geodezyjnego Olmonty;
Dokument zaczął obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego (Nr 168, poz. 1983 z 24.06.2011r.), tj. od dnia  
25.07.2011r.
Jednocześnie Wojewoda Podlaski rozstrzygnięciem nadzorczym znak NK-II.4131.2.73.2011.
ACh z dnia 15 czerwca 2011r. stwierdził nieważność § 45 ust.1 w części „2.23MN” i § 45 ust. 
2 w/w uchwały oraz części graficznej załącznika Nr 1 lit. B w zakresie dotyczącym obszaru 
planistycznego oznaczonego symbolem 2.23MN.U (Dz. U. Województwa Podlaskiego Nr 168, 
poz. 1989 z dnia 24.06.2011r.).

u uchwałą Nr VI/38/11 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Olmonty – obszar planistyczny Olmonty Zachód, obejmujący tereny położone 
pomiędzy: granicą administracyjną gminy Juchnowiec Kościelny z miastem Białystok 
i drogą powiatową do wsi Olmonty, drogą gminną (dz. nr 370), południową granicą 
obrębu geodezyjnego Olmonty, drogą gminną (dz. nr 353/2), granicą między działka-
mi nr 299 i 120/2, drogą polną (działka nr 357), zachodnią stroną granicy geodezyjnej 
rowów melioracyjnych w kierunku północnym do granicy działki nr 402 i 403, granicą 
działki 3/13 i drogą polną (działka nr 3/11).
Dokument zaczął obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Podlaskiego (Nr 165, poz. 138 z 17.06.2011r.) tj. od dnia  18.07.2011r.

Z wyżej wymienionymi dokumentami oraz podsumowaniami, o których mowa w 
art. 55 ust. 3 ww ustawy, można zapoznać się w siedzibie Referatu Planowania Prze-
strzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny 
przy ul. Plac Królowej Rodzin 1 w godzinach pracy Urzędu. 
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27 maja br. w Gródku odbyła się VIII Spartakiada Sporto-
wo-Rekreacyjna Powiatu Białostockiego. Uczestniczyło 
w niej dziesięć zespołów z gmin Powiatu Białostockiego 
i Starostwa Powiatowego w Białymstoku. W punktacji 
drużynowej na pierwszym miejscu znalazł się Tykocin 
(368 pkt.), na drugim Gródek (363 pkt.), na trzecim Za-
błudów (313 pkt.). Pozostałe miejsca zajęły kolejno: 
Suraż (280,5 pkt.), Choroszcz (269 pkt.), Juchnowiec 
Kościelny (255 pkt.), Supraśl (242,5 pkt.), Łapy (217 
pkt.), starostwo (216,5 pkt.) oraz Turośń Kościelna 
(195,5 pkt.). W rywalizacji brali udział szefowie urzędów. 
Tu bezkonkurencyjny okazał się burmistrz Tykocina 
Krzysztof Chlebowicz. Krzysztof Marcinowicz, wójt 
Juchnowca ex aequo z wiceburmistrzem Łap Zdzisła-
wem Jabłońskim zajął VIII miejsce.

Od lewej: burmistrz Tykocina Krzysztof Chlebowicz, burmistrz Supraśla Radosław 
Dobrowolski, starosta Wiesław Pusz, wójt Gródka Wiesław Kulesza, wójt Juchnow-
ca Kościelnego Krzysztof Marcinowicz, zastępca burmistrza Choroszczy Mirosław 
Zalewski, burmistrz Suraża Sławomir Halicki, burmistrz Zabłudowa Jacek Lulewicz.

Reprezentacja Gminy Juchnowiec Kościelny

Sukcesy sportowe 
zawodników LUKS 

„Amator” Juchnowiec
Dużym sukcesem zakończy-

ły się ostatnie starty zapaśni-
ków Ludowego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Amator” 
w Juchnowcu Górnym: To-
masz Stasiewicz zdobył brązo-
wy medal na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, która 
odbyła się w maju br. w Bia-
łymstoku. Jest to największy 
sukces w historii klubu. Miesiąc 
wcześniej Tomek zdobył także 
złoty medal na Mistrzostwach 
Polski kadetów w zapasach Lu-
dowych Zespołów Sportowych. 
Nasi zapaśnicy uczestniczy-
li także w Międzynarodowym 
Turnieju UKS-ów w Radomiu, 
gdzie młodszy brat Tomka, Ka-
rol Stasiewicz zajął IV miejsce. 
Ogólnopolskie sukcesy naszej 
młodzieży to zasługa trenera 
Krzysztofa Kierdelewicza oraz 
trenera koordynatora Włady-
sława Kierdelewicza.

Sukcesami, choć nieco innej 
rangi, pochwalić się mogą bad-
mintoniści LUKS-u trenowani 
przez wielkiego miłośnika bad-

mintona Krzysztofa Muszyń-
skiego. Zawodnicy sekcji bad-
mintona drugi rok z rzędu zajęli 
I miejsce w Podlaskiej Lidze Bad-
mintona. PLB to cykl 4 turnie-
jów rozgrywanych w ciągu roku 
szkolnego. Każdorazowo w zawo-
dach startuje około 100 zawod-
ników z 8 klubów województwa 
podlaskiego. Nasi badmintoniści 
okazali się najlepsi w klasyfikacji 
końcowej pokonując takie klu-
by jak LUKS Choroszcz, SKB Su-
wałki czy Hubal Białystok. Wy-
różniającymi się zawodnikami w 
drużynie w swoich kategoriach 
wiekowych byli: Kinga Zalew-
ska (I miejsce indywidualnie), 
Justyna Rynkiewicz (II miejsce), 
Anna Badalian (III miejsce).

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Amator” działa przy 
Zespole Szkół im. Jerzego Popie-
łuszki w Juchnowcu Górnym. 
Jego prezesem jest Wojciech Ro-
gowski. Urząd gminy w roku 
2010 dofinansował działalność 
klubu kwotą 35 600 zł, a w roku 
2011 kwotą 27 750 zł.

Zapraszamy mieszkańców gminy do korzystania  
w okresie wakacyjnym z orlika w Kleosinie 

codziennie w godz.10.00-21.00
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u „Wykonanie instalacji centralne-
go ogrzewania w świetlicy wiejskiej w 
Wojszkach 27.04.2011 r.”; ilość ofert – 
3; najkorzystniejsza oferta firmy Leśny 
Zakład Usługowy „Lasbud” sp. z o. o., 
15-521 Białystok, ul. Szosa Baranowic-
ka 39; 
– Umowa na kwotę 60 145,77 zł (brut-
to) podpisana 19.05.2011 r., okres reali-
zacji przedmiotu umowy od 20.05.2011 
r. do 30.05.2011r.

u „Usuwanie azbestu – demontaż, od-
biór i transport materiałów zawierają-
cych azbest z terenu gminy Juchnowiec 
Kościelny” – etap składania ofert.

u „Ubezpieczenie majątku i innych 
interesów Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny wraz z jednostkami organiza-
cyjnymi” – etap składania ofert.

Szczegółowe informacje na stronie: 
www.juchnowiec.gmina.pl 

lub w  Urzędzie Gminy Juchnowiec 
Kościelny

WYKAZ ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH  

- przetargi nieograniczone 
według stanu na 

15.07.2011 r.

u w sprawie powołania komisji przetargowej do prze-
prowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości
u w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
u w sprawie powołania Komisji Konkursowej do prze-
prowadzenia postępowania konkursowego na wsparcie 
realizacji zadań Gminy Juchnowiec Kościelny w 2011 r. 
u w sprawie powołania komisji konkursowej. 
u w sprawie rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny 
w 2011 r.
u w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędowi Gminy Juchnowiec Kościelny
u w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
u w sprawie powołania komisji konkursowej  

u w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieru-
chomości
u w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego 
za 2010 r.
u w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 
szkoły
u w sprawie Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych
u w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
u w sprawie podania do publicznej wiadomości infor-
macji za 2010 r.
u w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowe-
go stanowiącego własność Gminy Juchnowiec Kościelny 

u w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 
szkoły 
u w sprawie przeprowadzenia likwidacji Szkoły Podsta-
wowej im. Adolfa Kaweckiego w Bogdankach
u w sprawie stworzenia i aktualizacji „Katalogu firm” Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny
u w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród 
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny dla wyróżniających 
się uczniów 
u w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
u w sprawie zmian w budżecie
u w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku let-
niego dzieci i młodzieży w 2011 roku.

WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY od 1.04.2011 r. do 30.06.2011 r.

Uczniowie na pewno zapo-
mnieli już o zakończeniu roku 
szkolnego, a wakacje minęły 
półmetek, ale chciałbym wró-
cić do ostatnich dni nauki. Mu-
szę przyznać, że z niemałą sa-
tysfakcją przyjąłem informację 
o postępach w nauce naszych 
dzieci i młodzieży. Są wśród 
nich uczniowie naprawdę zdolni 
i pracowici, ze średnią 6,0 – czy 
też niewiele poniżej – na  świa-
dectwie. W tym roku miałem za-
szczyt i przyjemność wyróżnić 
kilkudziesięciu z nich. Wszyst-
kim jeszcze raz gratuluję i życzę 
podobnych wyników w kolejnych 
latach nauki. Jednak za sukce-
sami uczniów stoją nauczyciele 
i im także należą się gratulacje. 

Kadra pedagogiczna w naszych 
szkołach jest nie tylko dobrze 
przygotowana, ale i bardzo za-
angażowana w swoją pracę, a 
jest to praca niełatwa i odpowie-
dzialna. Każdy, kto ma dzieci w 
wieku szkolnym, doskonale wie, 
co mam na myśli. Życzę więc 
wszystkim nauczycielom wyko-
rzystania uroków wakacji i „na-
ładowania akumulatorów”, aby 
nowy rok szkolny rozpoczynali 
pełni sił do pracy z najmłodszym 
pokoleniem naszej gminy.

Lato, to czas który kojarzy 
się z wakacjami i urlopami, ale 
to także czas sprzyjający prowa-
dzeniu inwestycji. W naszej gmi-
nie także wiele się dzieje w tym 
względzie. Najbardziej odczu-

walna, bo i najbardziej utrud-
niająca życie mieszkańcom, jest 
przebudowa mostku na rzece 
Niewodnicy w okolicy Koplan. 
Zdaję sobie z tego sprawę, ale 
jest to inwestycja konieczna, 
dzięki niej zakończy się remont 
nawierzchni drogi z Księżyna 
do Koplan, a to oznacza, że na 
kolejnym odcinku z ponad stu-
kilometrowej sieci dróg powiato-
wych na terenie gminy poprawi 
się komfort jazdy. Choć inwe-
storem jest tu Powiat Białostoc-
ki, nasza gmina również party-
cypuje w jej kosztach.

Ważnymi, aktualnie realizo-
wanymi inwestycjami – choć o 
znacznie mniejszej uciążliwości 
dla mieszkańców – są budowy 
kanalizacji w Janowiczach i Ro-
stołtach.  Potrzeb w tym wzglę-
dzie jest jeszcze sporo. Mam na-
dzieję, że na wszystkie, z czasem, 
znajdziemy środki w budżecie.

A tymczasem, życzę wszystkim 
dobrego wypoczynku

Krzysztof Marcinowicz

u Sekretariat
tel. 857 132 880 
fax  857 132 881
tel. kom.  697 011 608

u Skarbnik
tel.  857 132 896
tel. kom.  697 011 592 

u Kadry
tel.  857 132 888
tel. kom.  697 011 579

u Podatki – Referat 
     Finansów i Budżetu
tel.  857 132 891
tel. kom.  697 011 590

u Księgowość – Referat 
     Finansów i Budżetu
tel.  857 132 889
tel. kom.  697 011 581

u Obrona cywilna
tel.  857 132 886
tel. kom.  697 011 604

u Ewidencja działalności gospo-
     darczej, kasa
tel.  857 132 887
tel. kom.  697 011 589

u Referat Organizacyjny
tel.  857 132 890
tel. kom.  697 011 603

u Ewidencja Ludności, 
    Urząd Stanu Cywilnego
tel.  857 132 885
tel. kom.  697 011 604

u Referat Inwestycji
tel.  857 132 895
tel. kom.  697 011 627

u Referat Dróg i Transportu
tel.  857 132 894
tel. kom.  697 011 598

u Referat Planowania Prze-
     strzennego, Ochrony Środo-
    wiska i Rolnictwa
tel.  857 195 060

u Kierownik Referatu Plano-
    wania Przestrzennego, Ochro-
    ny Środowiska i Rolnictwa
tel.  857 195 061

u Referat Mienia Komunal-
     nego
tel.  857 196 679
 

u Gminny Ośrodek Pomocy 
     Społecznej 
     – świadczenia rodzinne
tel.  856 632 392 

u Gminny Ośrodek Pomocy 
     Społecznej – pomoc społeczna
tel.  856 631 117

u Gminny Ośrodek Pomocy 
     Społecznej – kierownik
tel./fax  856 632 391

u Przewodniczący Rady 
     Gminy, Obsługa Rady Gminy, 
     Sport
tel.  857 132 884
tel. kom.  697 011 593

u Ośrodek Kultury w Gminie 
     Juchnowiec Kościelny
tel.  857 196 056 

u Gminna Biblioteka 
     w Juchnowcu Kościelnym
tel.  857 196 194

Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów
w każdy czwartek w godz. 14.00-16.00

w pokoju nr 4 (parter)

Wójt Gminy przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godz. 9.00-17.00

w pokoju nr 5 (I piętro)

Godziny  
pracy 

urzędu
7.30-15.30

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny

tel. 857 132 880
fax 857 132 881

www.juchnowiec.gmina.pl
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

Dane teleadresowe
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