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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Juchnowiec Kościelny
Drugi tegoroczny numer Biuletynu trafia
do Państwa w samym środku lata, ale
nie tylko wakacjom jest poświęcony.
Znajdziecie w nim Państwo, jak zwykle,
informacje o tym, czym zajmowali się
na sesjach nasi radni, co się w Gminie
Juchnowiec Kościelny w ostatnim czasie
wydarzyło, a także wiadomości na temat
tego, co czeka nas w najbliższej przyszłości, m.in. piszemy o planowanych zmianach w zakresie gospodarki odpadami.
Jednak wakacje mają swoje prawa i warto z nich skorzystać. Zachęcam Państwa do wypoczynku i zabawy podczas Dni Ziemi Juchnowieckiej. Ośrodek Kultury przygotował atrakcje dla wszystkich
mieszkańców i w każdym wieku. Zapraszam do skorzystania z tej
bogatej oferty. Do zobaczenia na naszym gminnym święcie.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

u Spartakiada Samorządowa 2012,

str. 10.

Sanktuarium
Matki Bożej
Królowej Rodzin
w Juchnowcu Kościelnym, fot. Marek Kowalewski

u Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym wygrał boisko,

ZAPRASZAJĄ:

str. 9.

u Magnat w IV lidze,

str. 11.
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Inwestycje gminne w realizacji

DNI
ZIEMI
JUCHNOWIECKIEJ
22.07 Niedziela z „Koplaniankami”:
II Przegląd Pieśni Folklorystycznej w
Koplanach i jubileusz 25-lecia zespołu
„Koplanianki”. W programie także
piknik rodzinny. Początek godz. 15.

23.07 Poniedziałek z Wędką:

Towarzyskie Zawody Wędkarskie
o „Złotą Rybkę Juchnowiecką” na
zbiorniku wodnym w okolicach
Koplan. Początek godz. 15. Rejestracja
zawodników do 16.15.

24.07 Wtorek z Teatrem:

Plenerowe przedstawienie „Legenda
o smoku wawelskim” w Hermanówce.
Następnie piknik rodzinny w teatralnej
atmosferze. Początek godz. 16.

XV sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

22-29 LIPCA 2012

25.07 Piłkarska Środa:

Mecz gminni samorządowcy kontra
podlascy dziennikarze. Początek
godz. 18 na „Orliku” w Kleosinie.

26.07 Urzędowy Czwartek: Sesja

Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym
z akcentem artystycznym.

27.07 Niepowtarzalny Piątek:

Uroczyste otwarcie Domku Twórczości
E. Redlińskiego we Frampolu.

28.07 Sobota z Bulami: Ogólnopolski

Turniej Petanque w Kleosinie o Puchar
Wójta połączony z piknikiem rodzinnym.
Początek godz. 10.00.

29.07 Finałowa Niedziela:

Wielki festyn w Juchnowcu Dolnym.
W programie m.in. piłkarski mecz
Magnat Juchnowiec – Olimpia
Zambrów; jarmark lokalnych
twórców; gry, zabawy, konkursy,
animacje dla dzieci; mistrzostwa
gminy w siłowaniu na rękę;
„0” Uliczny Bieg Konopielki dla
mieszkańców gminy na dystansie
5 km; Koncert Marcina Siegieńczuka
i innych zespołów muzycznych.
Początek godz. 12,
zakończenie godz. 24.

ZAPRASZAJĄ:
u ZAPROSZONO WÓJTA
17.04.2012 ZS w Kleosinie –
„Świadkowie-pamięci ofiarom
Katynia”;
18-20.04.2012
konferencja
„Oświetlenie Drogowe – sposoby zarządzania systemami
oświetlenia na terenie kraju”
23.04.2012 ZS w Juchnowcu
Górnym – rozstrzygnięcie konkursu „Razem z Ekoludkiem
oszczędzamy wodę i energię”
23.04.2012 SP w Księżynie –
uroczystości katyńskie
7.05.2012 ZS w Kleosinie – III
Wojewódzki Konkurs Religijnej
Poezji Śpiewanej
9.05.2012 Książnica Podlaska
– uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza
9.05.2012 Ośrodek Kultury,
gminne eliminacje XXV Ma-

łego Konkursu Recytatorskiego
Baje, bajki, bajeczki…
13.05.2012 Szwadron Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich – rocznica ustanowienia święta Pułku
16.05.2012 Zarząd Banku
Spółdzielczego w Juchnowcu
Górnym – walne zebranie
18.05.2012 Powiat Białostocki
– spartakiada samorządowa
18.05.2012 KM Państwowej
Straży Pożarnej – miejskie obchody Dnia Strażaka
18.05.2012 Przedszkole w Kleosinie – Miniolimpiada Przedszkolaków
25.05.2012 Gala z Melpomeną, podsumowanie XIX Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
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29.05.2012 Urząd Marszałkowski – Finałowa Gala Konkursu MEN – „Mam 6 lat”
30.05.2012 SP w Księżynie –
Festyn dla Przedszkoli z Rodziny Szkół Jana Pawła II
2.06.2012 Gminny Dzień
Dziecka w Lewickich
4-5.06.2012 XXIV Forum
Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
9-10.06.2012 II Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód”
w Supraślu
10.06.2012 Dzień Konia na
Podlasiu, Turośń Kościelna
12.06.2012 konwent Białostockiego Obszaru Metropolitalnego
15.06.2012 Powiat Białostocki – podsumowanie XII edycji
konkursu na zbiórkę surowców
wtórnych oraz I edycji konkursu na wierszyk odpadowy
15.06.2012 LGD Puszcza Knyszyńska – walne zebranie
17.06.2012 10-lecie Parafii w
Kleosinie
23-24.06.2012 I Ogólnopolska Wystawa Drobiu i XIX Regionalna Wystawa Zwierząt
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Hodowlanych w Szepietowie
23.06.2012 Dni Białegostoku
24.06.2012 Centrum Turystyki Aktywnej w Surażu – festyn
Grodzisko
26.06.2012 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce – zebranie przedstawicieli
członków spółdzielni
27.06.2012 Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich – konferencja „Trzy
lata funduszu sołeckiego”
28.06.2012 konferencja „Wsparcie obszarów wiejskich w przyszłej perspektywie finansowej
2014-2020 ze środków EFRR,
w zakresie ochrony środowiska
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii”
28.06.2012 XIX Sesja Rady Powiatu Białostockiego
28-29.06.2012
zakończenie
roku szkolnego ZS w Juchnowcu Górnym, ZS w Kleosinie i SP
w Księżynie
28.06.2012
IV
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
„Sport dla wszystkich” – Kleosin.

12 kwietnia 2012 r. odbyła
się XV sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
W informacji z działalności
między sesjami wójt Krzysztof Marcinowicz poinformował m.in.:
u o sprzedaży działki o powierzchni 0,0342 ha w obrębie
Solniczki w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
za kwotę 83 653,28 zł brutto,
u o podpisaniu umów na budowę drogi Stanisławowo-Halickie na kwotę 1 389 740,01 zł; na
budowę kanalizacji deszczowej
w Juchnowcu Kościelnym – odprowadzenie wód opadowych z
ulicy Rumiankowej i Słonecznikowej na kwotę 122 852,49 zł;
na obsługę geodezyjną Gminy
Juchnowiec Kościelny w 2012 r.
na kwotę 159 650,00zł.
W okresie między sesjami
wójt wydał 11 zarządzeń.
Przewodnicząca rady gminy
Bożena Jakończuk poinformowała, że pomiędzy sesjami odbyło się 6 posiedzeń komisji,
które m.in. opiniowały projekty
uchwał, analizowały zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy, a także kontrolowały Referat
Inwestycji i Gospodarki Komu-

nalnej w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych. Przypomniała także o konieczności złożenia
przez radnych oświadczeń majątkowych.
Następnie wójt przedstawił
ocenę przygotowania gminy do
realizacji zadań inwestycyjnych
w 2012 r. W br. zaplanowano 34
inwestycje. W II i III kwartale w
celu przedłużenia ważności pozwoleń na budowę rozpoczęta
będzie m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w Koplanach, Lewickich, Ignatkach, Wojszkach,
Lewickich Kol. i Hermanówce.
W trakcie realizacji są cztery inwestycje: kanalizacja sanitarna
Solniczki, projekt przebudowy
drogi Juchnowiec KościelnyOgrodniczki, budowa drogi Stanisławowo-Halickie i budowa
dwóch ulic w Juchnowcu Kościelnym. Dotychczas zrealizowano: oczyszczalnię w Wojszkach, kanalizację deszczową w
Juchnowcu Kościelnym oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby
dróg gminnych. W okresie wakacyjnym realizowane będą inwestycje w szkołach na terenie
gminy. Złożono też cztery wnioski o dofinansowanie inwestycji
z funduszy UE.
W kolejnym punkcie sesji
kierownik Gminnego Ośrod-

Na XV sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
u wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – dz. nr 225/1 o pow. 0,0517 ha
obręb Księżyno Kolonia;
u przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lewickie
i Lewickie Kolonia (wg załącznika
graficznego) – obszar planistyczny
Lewickie produkcja (b);

Uroczystości na cmentarzu

u zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych drogi StanisławowoHalickie;
u nadania statutu Ośrodkowi Kultury
w Gminie Juchnowiec Kościelny;
u nadania statutu Gminnej Bibliotece
Publicznej w Juchnowcu Kościelnym;
u zmian w budżecie 2012 roku.

ka Pomocy Społecznej Joanna
Lewko przedstawiła sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2011-2020 za drugie półrocze 2011 r. oraz ocenę zasobów
pomocy społecznej w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
W punkcie interpelacje wnioski i zapytania radnych w tym
zapytania sołtysów poruszono
m.in. następujące sprawy:
u Sołtys wsi Złotniki pytał o
przebudowę mostu w Bielach,
apelował, aby ze względu na
zagrożenie pożarowe bezmyślnie nie wypalać traw, prosił też
o ujęcie świetlic OSP w statucie ośrodka kultury. Wójt poinformował, że Powiat Białostocki złożył wniosek o
dofinansowanie budowy mostu
do ministerstwa, natomiast
świetlice OSP znajdują się pod
opieką urzędu gminy.
u Sołtys wsi Biele pytał czy
straci ważność projekt budowy
garażu OSP w Bielach, ponieważ inwestycja ta nie znalazła
się w budżecie gminy. Wójt wyjaśnił, że zgodnie z przepisami,
projekt, który stracił ważność
może być zaktualizowany.
u Sołtys wsi Wólka pytała czy
wzrośnie cena wody na terenie
gminy. Wójt poinformował, że
cena wody jest ustalana raz w
roku i obowiązuje przez cały rok.
O wprowadzenie nowych stawek występuje przedsiębiorstwo
eksploatacyjne, a zmiany, po weryfikacji, uchwala rada gminy na
przełomie sierpnia i września.

Tegoroczne uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, jak co roku, zgromadziły licznych
mieszkańców gminy, gminne władze oraz radnych, a także poczty sztandarowe. Wartę honorową pełnili harcerze.
Po oficjalnej części przy pomnikach na cmentarzu parafialnym, poprzedzonej mszą św. za Ojczyznę, zebrani
przeszli przed Ośrodek Kultury. Tu obejrzeli okolicznościowy montaż słowno-muzyczny przygotowany przez
uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w
Juchnowcu Górnym pod kierunkiem nauczycielek Jadwigi Dębickiej i Iwony Dudzik. Była to też okazja do
wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych.

Radni podjęli 6 uchwał. Przy
podejmowaniu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012
r. wywiązała się dyskusja dotycząca autopoprawki wójta o
zwiększenie o kwotę 57 783 zł
wydatków na zatrudnienie 3 pracowników socjalnych w GOPS.
Zmiana wynika z obowiązku
dostosowania ilości pracowników socjalnych do wymagań
ustawowych. Radny Jan Bruczko wnioskował o wykreślenie
tej autopoprawki. Radny Jan
Gradkowski pytał o liczbę zatrudnionych w GOPS w 2006 r.
i obecnie oraz o to, ile pieniędzy
otrzymuje GOPS z budżetu państwa. Kierownik Joanna Lewko
wyjaśniła, że w 2006 r. w GOPS
zatrudnionych było 5 osób, lecz
była inna struktura ośrodka. Od
2007 r. poza świadczeniami socjalnymi, ośrodek zajmuje się
dodatkowo świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym i dodatkami mieszkaniowymi, stąd większa liczba
pracowników. Obecnie w GOPS
zatrudnionych jest 12 osób, w
tym 5 pracowników socjalnych
wraz z kierownikiem. GOPS w
Juchnowcu Kościelnym otrzymuje 143 tys. zł dotacji na rok,
z tego 3% przeznaczone jest na
wynagrodzenie pracowników
zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym.
Autopoprawka została odrzucona.
Na zakończenie wójt poinformował, że od maja br. nie będzie
dyżurów pracowników GOPS
w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.

Uczniowie z ZS w Juchnowcu Górnym przedstawili inscenizację
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Absolutorium i unijne

fundusze

Żniwa mogą być
bezpieczne

XVI sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
5 czerwca 2012 r. w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbyła się XVI
sesja Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny.
Wójt Krzysztof Marcinowicz
poinformował o wyborze Barbary Pruszyńskiej na sołtysa wsi
Czerewki, Kożany. W informacji z działalności międzysesyjnej mówił m.in. o podpisanych
umowach na budowę ul. Przemysłowej w Księżynie, na wykonanie oznakowania pionowego
na terenie gminy oraz na budowę oświetlenia drogi powiatowej
Juchnowiec Kościelny-Szerenosy na odcinku w miejscowości
Juchnowiec Dolny Kolonia. Poinformował także o wynikach
przetargów, jakie odbyły się w
okresie od ostatniej sesji. Dotyczyło one m.in.: budowy oświetlenia boiska w Juchnowcu Dolnym, odcinka ul. Gołębiej w
Księżynie oraz odcinków kanalizacji sanitarnych w Księżynie,
Koplanach i Hermanówce.
Wójt poinformował także,
iż na realizację zadania publicznego, z pominięciem otwartego
konkursu ofert, przyznano dla
Klubu Jeździeckiego w Ignatkach
dotację w kwocie 9 000 zł na realizację zadania pt. „Koń najlepszym terapeutą” oraz dotację w

kwocie 7 780 zł na realizację zadania publicznego pt. „ Organizacja IV Jeździeckich Otwartych
Mistrzostw Ziemi Juchnowieckiej”. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie działalności na rzecz środowiska osób
niepełnosprawnych przyznano
dotację Regionalnemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” w wysokości 15 000 zł. Na
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i
młodzieży w 2012 r. dla organizacji pozarządowych wpłynęła
oferta Stowarzyszenia „Droga” –
kwota dotacji 29 000 zł.
Wójt poinformował także, iż
w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola w
Kleosinie wybrana została Teresa Seweryna Kozłowska.
Przewodnicząca Rady Bożena Jakończuk powiedziała,
że od ostatniej sesji odbyło się
9 posiedzeń komisji, m.in. Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Ładu Przestrzennego i Ochrony
Środowiska analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2011 r. oraz funkcjonowanie transportu gminnego,
Komisja Rolnictwa i Finansów

Na XVI sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
u miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Ignatki-Osiedle
(obszar planistyczny Ignatki-Osiedle –
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji);
u upoważnienia Przewodniczącego
Rady do reprezentowania Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny przed sądami administracyjnymi;
u upoważnienia Przewodniczącego
Rady do reprezentowania Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny przed sądami administracyjnymi;
u zasad udzielania stypendiów;
u zmiany uchwały Nr XXXVI/256/09
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
17 września 2009r. w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi
powiatowej Nr 1497B na odcinku Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki;
u wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
u wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
u wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

u nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Izabelin, gmina
Juchnowiec Kościelny;
u nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Olmonty, gmina
Juchnowiec Kościelny;
u zmiany uchwały Nr XII/113/11 Rady
Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok;
u udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
u zmian w budżecie 2012 roku;
u powołania komisji inwentaryzacyjnej;
u wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
u zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r.;
u udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2011 r.;
u ustalenia wynagrodzenia Wójtowi
Gminy Juchnowiec Kościelny.

zapoznała się z informacją dotyczącą funkcjonowania pomocy
unijnej dla rolników, Komisja
Samorządu, Opieki Społecznej,
Kultury, Oświaty i Sportu analizowała działalność świetlic wiejskich na terenie gminy, Komisja
Rewizyjna opiniowała wykonanie budżetu gminy za 2011 r.
oraz kontrolowała gminne jednostki OSP.
W dalszej części obrad kierownik referatu planowania
przestrzennego, ochrony środowiska i rolnictwa, Dariusz
Markuszewski, przedstawił zaangażowanie prac związanych
z realizacją sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Juchnowiec Kościelny. Obecnie
prace te są na etapie wyłożenia
planu wsi Izabelin do publicznego wglądu oraz planu części wsi
Hryniewicze, który obejmuje
również część Olmont. Ponadto na początku 2011 r. podjęte
zostały prace związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania części wsi Kleosin, Horodniany i części wsi Ignatki.
Zastępca Wójta Mirosława
Jaroszuk przedstawiła informację dotyczącą pozyskanych środków z funduszy unijnych. Na
tzw. projekty twarde pozyskano środki na: remont kapliczki w Szerenosach – kwota dofinansowania 93 402 zł; budowę
oświetlenia boiska sportowego
w Juchnowcu Dolnym – kwota
dofinansowania 305 049 zł. Ponadto złożono wnioski na dofinansowanie: budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny w
kwocie 59 768 zł; docieplenie
budynku świetlicy wiejskiej w
Rostołtach w kwocie 84 276 zł;
docieplenie budynku świetlicy
wiejskiej w Tryczówce w kwocie
27 671 zł; budowy pływalni w
Kleosinie w kwocie 13 393 911
zł. Złożony został także wniosek o dofinansowanie z budżetu
państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
na lata 2012-2015 tzw. „Schetynówka” budowy drogi Stanisławowo-Halickie – kwota dofinansowania to 170 469 zł;
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Zastępca Wójta poinformowała również, że Urząd Gminy
dokonał analizy możliwości pozyskania środków na budowę
kanalizacji sanitarnej do wsi Koplany, jednak wniosek nie otrzymałby wymaganej ilości punktów przy ocenie merytorycznej
I stopnia, gdyż na maksymalnie
61 punktów należy uzyskać minimum 36,6 pkt., a w tym przypadku możliwe do osiągnięcia
jest 21 pkt.
Sekretarz Teresa Rudzik
przedstawiła informację nt. pozyskanych środków z funduszy
unijnych na tzw. projekty miękkie. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest we wszystkich
szkołach na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny projekt „Przyjazna Szkoła”. Jego
głównym celem jest wsparcie
uczniów klas I-III w zakresie indywidualnego rozwoju – wartość projektu to 194 547,90 zł.
Również w ramach EFS w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym realizowany jest projekt
„Mam szansę”. W ramach projektu odbywają się m.in. wyjazdy na basen z nauką pływania,
zajęcia artystyczno-sportowe,
zajęcia z języka angielskiego,
przedmiotów humanistycznych
i matematyczno-przyrodniczych,
a także rozszerzono ofertę szkoły o poradnictwo i doradztwo
edukacyjno-zawodowe.
Zespół Szkół w Kleosinie złożył 2 wnioski o dofinansowanie
projektów w ramach EFS: „Szkoła nasz drugi dom” – tutaj rozwijamy swoje pasje i zainteresowania” – wartość projektu 221
372,90 zł oraz „Równe szanse w Gimnazjum w Kleosinie”
– wartość projektu: 226 124,80
zł. Jeden wniosek w ramach EFS
złożyła Szkoła Podstawowa w
Księżynie na dofinansowanie
projektu „Szkoła równych szans”
– wartość projektu 250 000 zł
W ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
gmina przystąpiła do udziału w
programie YOUNGSTER, którego celem jest wyrównanie szans
edukacyjnych młodzieży z tere-
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nów wiejskich poprzez naukę
języka angielskiego – wartość
projektu 10 350 zł. Ponadto
do Lokalnej Grupy Działania
„Puszcza Knyszyńska” wniosek o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju pt. „Festyn Początek
Lata” złożyła Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (wnioskowana kwota dotacji wynosi 17 493
zł) oraz Biblioteka Publiczna w
Juchnowcu Kościelnym na projekt pn. „Pod Dobrymi Skrzydłami” (wartość 3 600 zł).
W punkcie obrad interpelacje wnioski i zapytania radnych
w tym zapytania sołtysów sołtys wsi Juchnowiec Górny Genowefa Bańkowska poruszyła
sprawę jakości wody, powiedziała, że ostatnio cały tydzień woda
była brązowa, trzeba było ją zlewać, a przecież za pobór, jak i
za ścieki trzeba będzie zapłacić.
W Wodociągach Podlaskich powiedziano jej, że jest to sprawa
gminy. Wójt odpowiedział, że za
jakość wody odpowiadają Wodociągi Podlaskie i że będzie o
tym rozmawiał.

Jednym z ważniejszych punktów obrad było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2011 r. oraz udzielenie
lub nie udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy.
Po przedstawieniu przez
skarbnik Annę Jakuć sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r., oraz stanowiska
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawionego przez przewodniczącego Stefana Leona
Kozłowskiego i odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku radni
jednogłośnie udzielili Wójtowi
Gminy Juchnowiec Kościelny
absolutorium za 2011 r.
Jako ostatnią Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
podwyżki wynagrodzenia Wójta
Gminy Juchnowiec Kościelny.
Na zakończenie sesji radni wyrazili wolę przyznania w
2013 r. 3,5 mln zł dotacji Powiatowi Białostockiemu na budowę
drogi z Juchnowca Kościelnego
do Wojszek. Umożliwi to złożenie wniosku do Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015.

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w
Białymstoku oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Białymstoku zapraszają wszystkich rolników zamieszkałych na terenie
województwa podlaskiego prowadzących prace żniwne, omłotowe i transportowe płodów
rolnych, do udziału w konkursie
„Żniwa mogą być bezpieczne”.
Konkurs trwa od momentu
rozpoczęcia prac żniwnych do
31 sierpnia 2012 roku. Rolnicy
mogą zgłaszać się do organizatora konkursu pisemnie (Okrę-

gowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, ul. Fabryczna 2) lub
telefonicznie (85 67 85 705, 85
67 85 707 lub 692404023) o
przeprowadzenie wizytacji prac
żniwnych.
Organizatorzy wyróżnią nagrodami rzeczowymi i dyplomami rolników, którzy najlepiej zorganizują prace żniwne
w roku 2012. Nagrody zostaną
wręczone w czasie Wojewódzkiego Święta Plonów.
Szczegółowe zasady udziału w konkursie zamieszczone
są na stronie www.juchnowiec.
gmina.pl oraz organizatorów.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Juchnowcu Kościelnym zwraca się z prośbą o
nieodpłatne przekazywanie nadających się do użytku mebli,
sprzętu AGD, pościeli oraz innych rzeczy przydatnych w gospodarstwie domowym. Będą
one przekazane osobom po-

trzebującym, zamieszkałym na
terenie naszej gminy.
Wszystkich
pragnących
wspomóc potrzebujących prosimy o kontakt z pracownikami
socjalnymi GOPS w Juchnowcu Kościelnym pod numerem
telefonu 85 66 31 117 oraz 697
011 189.

W piątek, 29 kwietnia br. w Zespole Szkół
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu
Górnym odbyło się podsumowanie II Powiatowego Konkursu Twórczości Ludowej
Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” 2012.
Wzięli w nim udział uczniowie z ZS w
Juchnowcu Górnym, ZS w Kleosinie, ZS
w Turośni Kościelnej i SP w Złotorii. Na
konkurs wpłynęły 84 prace, w tym 52 prace w kategorii wycinanka ludowa oraz 32
prace w kategorii haft krzyżykowy. Prace

oceniano w trzech kategoriach wiekowych. Pierwszymi miejscami nagrodzono
wycinanki: Gabrieli Kasabuła (kl. III SP w
ZS w Kleosinie), Julity Markiewicz (kl. V
SP w ZS w Juchnowcu Górnym) i Pauliny
Andruk (kl. III Gimnazjum w ZS w Juch-

nowcu G.) oraz haft: Klaudii Winarskiej
(kl. III SP w ZS w Kleosinie), Mateusza
Piskorza (kl. V SP w ZS w Juchnowcu
G.) i Krzysztofa Suchowierskiego (kl. III
Gimnazjum w ZS w Juchnowcu G.).
Wszystkie prace prezentowały wysoki

poziom zarówno artystyczny, jak i techniczny. Galerię prac można obejrzeć na
stronie internetowej ZS w Juchnowcu
Górnym (www.zsj.home.pl). Konkurs
koordynował Jan Sagun, nauczyciel ZS
w Juchnowcu Górnym.

Każdy może pomóc
Apel GOPS do ludzi dobrej woli
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Gmina będzie odpowiadać za

1 stycznia 2012 roku weszła
w życie nowelizacja ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta
zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami
komunalnymi powstającymi
w gospodarstwach domowych.
Od 1 lipca 2013 roku gmina
będzie odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od
właścicieli nieruchomości.
Ustawa ma na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej
co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w większości zawożone były
na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Jedynie 5-7% odpadów stanowiła tzw. selektywna zbiórka
oraz odzysk surowców wtórnych na liniach segregacyjnych.
Wymogi unijne (tzw. dyrektywa
śmieciowa) zakładają wzmocnienie poprzednio prowadzonych działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, m.in.
kontynuowanie selektywnego
zbierania odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych

oraz dodatkowo zbieranie odpadów biodegradowalnych (odpady podlegające rozkładowi, np.
resztki jedzenia).
Wszystkie zebrane odpady
komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami, a na
składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której
nie da się przerobić. Już w roku
2013 gmina musi wykazać, iż
ogranicza o 50% masę odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, która przekazy-

wana jest na składowiska. Do
końca roku 2020 gmina zobowiązana jest do wykazania, że
zbierane jest selektywnie i przekazywane do recyklingu co najmniej 50% powstających odpadów z papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła.
W przypadku niespełnienia przez gminę powyższych
wymagań, będą nakładane
kary pieniężne. Kary te mogą
sięgać kilkudziesięciu tysięcy
złotych, a pokrywane będą z
budżetu gminy. Dlatego ważne
jest, aby wszyscy mieszkańcy
czynnie i prawidłowo uczestni-

HARMONOGRAM WDROŻENIA CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIANY USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
TERMIN

DZIAŁANIE

Lipiec 2012

- konsultacje wewnętrzne w przedmiocie kształtu wdrożenia nowelizacji ustawy;
- ustalenie ostatecznego harmonogramu wdrożenia nowelizacji ustawy;
- analiza sprawozdań za I i II kwartał przedłożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
- publikacja wstępnych informacji o zmianie ustawy na stronie internetowej gminy;
- tworzenie bazy danych niezbędnych do wdrożenia ustawy

Sierpień 2012

- przygotowanie ankiet dotyczących gospodarowania odpadami w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny;
- rozpoczęcie prac związanych z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Juchnowiec Kościelny (założenia wstępne).

Wrzesień 2012

- kontynuacja prac związanych z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Juchnowiec Kościelny
(określenie zakresu selektywności, ilości i rodzajów pojemników itd.)
- Ostateczne ustalenie czy gmina:
a) przejmuje cały rynek odpadów komunalnych, w tym także od właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych przez mieszkańców oraz przedsiębiorców
b) zostanie podzielona na sektory;
- ewentualne podjęcie przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny uchwały w sprawie przejęcia obowiązków od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
przez mieszkańców oraz przedsiębiorców, a także o podziale gminy na sektory.
- wstępnie kalkulacje i analizy wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Październik 2012

- kontynuacja prac związanych z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Juchnowiec Kościelny (określenie zakresu selektywności,
ilości i rodzajów pojemników itd.)

- analiza sprawozdań za III kwartał przedłożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Listopad 2012

- zakończenie prac związanych z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Juchnowiec Kościelny (projekt uchwały);
- podjęcie przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
w Gminie Juchnowiec Kościelny;
- opracowanie projektów uchwał
a. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości o miejscu
i terminach jej składania, a także o terminie złożenia pierwszej deklaracji,
d. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Grudzień 2012

do dnia 15.12.2012 r. - podjęcie uchwał:
a. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości o miejscu
i terminach jej składania, a także o terminie złożenia pierwszej deklaracji,
d. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
– ustalenie zasad prowadzenia kampanii informacyjnej

Styczeń 2013

- analiza sprawozdań przedłożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
- rozpoczęcie kampanii informacyjnej
- rozpoczęcie prac związanych z organizacją przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Luty 2013

- przetwarzanie danych dotyczących sprawozdania składanego przez Gminę
– opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Marzec 2013

– złożenie sprawozdania do marszałka województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
- ogłoszenie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Kwiecień-Czerwiec 2013

- rozstrzygnięcie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- zawarcie umowy z wykonawcą
- przyjęcie pierwszych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wydanie decyzji administracyjnych określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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zbiórkę śmieci
czyli w nowym systemie zbierania odpadów.
Najpóźniej od 1 lipca 2013
roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za
odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości
nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady,
ale będą wnosić opłatę do gminy, zaś gmina zapewni odbiór
odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych. Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę,
który będzie odbierał odpady od
właścicieli nieruchomości. Opłata za odbieranie odpadów będzie
kształtowała się na dwóch poziomach: jako opłata podstawowa i
opłata obniżona. Opłatą obniżoną będą objęci właściciele nieruchomości, którzy zgodnie z

wymogami będą zbierać selektywnie w prawidłowy sposób
odpady komunalne. Właściciele
nieruchomości nie wywiązujący
się z obowiązku prawidłowego
zbierania odpadów będą objęci
opłatą podstawową. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów
będzie się odbywać każdorazowo przy odbiorze. W interesie
wszystkich mieszkańców gminy jest prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami.
Pozwoli to nie tylko chronić środowisko, ale również oszczędzi
nasze wydatki.
Wszelkie informacje na temat
wdrażanego systemu odpadów
komunalnych będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w zakładce „Nowy system
gospodarowania odpadami”.
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Weronika Stasiewicz w kategorii klasy I-III i Joanna Kuczyńska w kategorii klasy
IV-VI z Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zostały
reprezentantkami gminy w eliminacjach wojewódzkich XXV Małego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
Przesłuchania konkursowe odbyły się 9 maja br w Ośrodku Kultury w Juchnowcu
Kościelnym. Jury w składzie: Teresa Rudzik, Teresa Radziewicz oraz Krzysztof
Sokólski oceniało najlepszych recytatorów wyłonionych w konkursach szkolnych
biorąc pod uwagę m.in. formę prezentacji, wyrazistość mowy, a także ogólny wyraz artystyczny. Pozostali laureaci: kategoria klas I-III: 2. miejsce: Julia Korzeniecka (klasa
I, ZS w Juchnowcu Górnym), 3. miejsce Hanna Marcinowicz (klasa I, ZS w Kleosinie),
kategoria klas IV-VI: 2. miejsce Michał Domanowski (klasa V, ZS w Kleosinie), 3. miejsce Krystian Półtarzycki (klasa IV, ZS w Juchnowcu Górnym).

Odznaczenie dla Zespołu Szkół
w Juchnowcu Górnym
Zespół Szkół im. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Juchnowcu Górnym został uhonorowany Złotym Medalem Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej za opiekę
nad miejscami walki i męczeństwa. Rada Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa przyznała
szkole to zaszczytne odznaczenie za wieloletnie działania w
środowisku, krzewiące idee patriotyzmu, umiłowania Małej i
Wielkiej Ojczyzny.
Młodzież z ZS w Juchnowcu
Górnym często bierze udział w

lokalnych obchodach świąt patriotycznych i uroczystościach
rocznicowych. Uczniowie pod
opieką nauczycieli przygotowują spektakle, wykonują prace plastyczne, realizują różne
projekty dotyczące poznawania rodzimej tradycji i historii
lokalnej. Gimnazjaliści dbają o
miejsca pamięci narodowej w
gminie i okolicach. Społeczność
szkolna wierna jest przesłaniu
Księdza Jerzego Popiełuszki,
który niestrudzenie nauczał miłości do Ojczyzny.

Wójt Krzysztof Marcinowicz i radny RG Jan Gradkowski podczas dekoracji sztandaru
szkoły Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

25 maja br. w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym
miała miejsce gala XIX
Powiatowego Forum Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „Melpomena 2012”.
Zmagania konkursowe trwały
przez cały tydzień. Jury
obejrzało spektakle przygotowane przez 19 dziecięcych
i młodzieżowych zespołów teatralnych z placówek oświatowych i kulturalnych naszego
powiatu, a także z Białegostoku. Jury w składzie: Justyna Godlewska-Kruczkowska
(przewodnicząca), Małgorzata Rokicka-Szymańska, Joanna Stelmaszuk, Agnieszka Polińska i Ewa Ziniewicz-Siergiejko (członkowie) przyznało Grand Prix Teatrowi
Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Pułku Piechoty w Białymstoku za spektakl pt. „Żyć
w jasności”. Tegorocznej edycji Forum, tak jak w latach ubiegłych, towarzyszył siódmy już
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej im. Sylwii Chorąży. Wzięło w nim
udział 37 gimnazjalistów. Pierwszym miejscem jury nagrodziło Klaudię Kłosek z Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu PZZ na Zachodzie w Białymstoku, za wiersz Anny
Bayer pt. „Kamienne Praczki”. W ramach Forum odbywają się także eliminacje gminne
Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”. W tym
roku spośród 32 dzieci jury wyróżniło I miejscem Małgorzatę Godlewską z Przedszkola
w Kleosinie za wiersz pt. „Samochwała” Jana Brzechwy. Głównym organizatorem przeglądu była Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym.
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Przydomowe oczyszczalnie
nie mogą być dofinansowane
Gmina Juchnowiec Kościelny
podjęła próbę pozyskania środków na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
gminy w ramach programu „Dofinansowanie
przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 roku.
Wsparcie finansowe z powyższego programu mogły uzyskać
gospodarstwa domowe, spełniające następujące warunki:
u lokalizacja poza granicami
aglomeracji ustanowionej na
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 1 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 137, poz.
922);
u lokalizacja na terenach, na
których nie ma zbiorczego systemu zbierania i oczyszczania
ścieków lub przyłączenie się do
niego nie jest uzasadnione ekonomicznie i technicznie, ponieważ powodowałoby nadmierne koszty inwestycyjne i
eksploatacyjne oraz, że jednostka samorządu terytorialnego
lub podmiot świadczący usługi
publiczne w ramach realizacji
jej zadań własnych nie planuje budowy zbiorczego systemu
kanalizacyjnego przed 2020 rokiem np. zabudowa kolonijna,
rozproszona, miejscowości odległe od istniejącej sieci kanalizacyjnej;

poziom wód gruntowych w
miejscu posadowienia urządzeń służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do
ziemi (studnie chłonne, drenaże rozsączające) znajduje się
na głębokości minimum 2,2 m
od poziomu terenu istniejącego
(stwierdzony na podstawie badań geologicznych);
u przepuszczalność i chłonność
gruntu rodzimego bez jego wymiany jest wystarczająca dla
wprowadzenia ścieków, jaka w
ciągu doby powstanie w każdej
ze wskazanych posesji do ziemi
(stwierdzona na podstawie parametrów gruntu i opinii geologicznej);
u budynki są zamieszkałe.
Niezbędnym warunkiem było
też kryterium formalne, którym
jest budowa minimum 50 przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy. W trakcie naboru do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny wpłynęło 30
wniosków, co uniemożliwiło
przystąpienie do programu.
W związku z tym Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podejmie próbę poszukiwania nowych
możliwości pozyskania środków
zewnętrznych bądź wygospodarowania własnych z budżetu
gminy Juchnowiec Kościelny w
celu udzielania pomocy finansowej tym, których nieruchomości
położone są na terenach nie wykazujących możliwości budowy
sieci kanalizacji ogólnospławnej.
u

Izabela Tarasiuk ze Szkoły Podstawowej w Juchnowcu Górnym została nagrodzona w
organizowanym przez Powiat Białostocki konkursie na zbiórkę surowców wtórnych w ramach
projektu „Czysty Powiat – Czysta Ziemia”. Iza zebrała 10 580 sztuk opakowań. W nagrodę
otrzymała medal, dyplom i rower, który przekazali jej podczas podsumowania konkursu wicestarosta Jolanta Den i starosta Wiesław Pusz.

Majówka z jubileuszem
Mieszkańcy wsi Horodniany spotkali się 27 maja br. na
dorocznej majówce. Tym razem była też szczególna okazja
– świętowanie 40-lecia sołtysowania Jana Świerzbińskiego. Z
tej okazji Jubilat powitał zebranych wierszem. Wierszem też
opowiedział historię sołectwa:
Horodniany wieś stara, szlachecka
Rozległe były pola, lasy i dwory
Miała na stanie ulicę Wiejską
Nowe Miasto, a nawet koszary.
Dwór Muciłowskich w Ignatkach
Kleosin, Księżyno i szkołę
Stawy, rzeki, ryby, gorzelnię
I cegielnię z gliną w dole.
Historia i władza zrobiła koło
Każdy coś skubnął, zostało mało
Rządzili nami: Bacieczki, Choroszcz
Białostoczek, Zaścianki, a teraz Juchnowiec.
(...) Dziś chociaż mamy jedną ulicę

Za to aż cztery dzielnice
A nazwy są szumne: Wesołe Miasteczko,
Horodniany i Zatorze Dumne.
Jeszcze do tego Bogate Zarzecze.
Teraz już o Horodnianach wszystko wiecie.

Sołtys opowiedział też o swoich perypetiach w urzędzie. Oczywiście wierszem i z humorem:
Jechać do gminy
To nic przyjemnego
Gdy wchodzę po schodach
To słyszę: i znowu, a czego? (...)
Wójt zaraz przyjmie, proszę poczekać
I wójt nie daje długo na siebie czekać
Może herbatę, kawę lub wodę
I proszę zaczynać swoją przemowę.
Wysłucha, pomyśli – za dużo chcecie
Odpowiedź jest prosta –
Nie ma na to środków w budżecie.

Panu Sołtysowi i radnemu
gratulujemy jubileuszu i życzymy kolejnych lat owocnej pracy.

W sobotę, 2 czerwca br. w Lewickich odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Mimo kapryśnej pogody frekwencja dopisała. Jedną z atrakcji był „ogórek”, czyli autobus-zabytek. Można
było wybrać się nim na przejażdżkę po gminie. Chetnych nie brakowało, a wśród pasażerów
znalazł się nawet wójt Krzysztof Marcinowicz. Swoją premierę miał zespół taneczny Ośrodka Kultury, który zebrał wielkie brawa. Były gry i zabawy prowadzone przez profesjonalnych
animatorów, można było obejrzeć stary wóz milicyjny oraz już dużo bardziej nowoczesny
pojazd strażacki. Dzieci do woli mogły skakać na trampolinie, były i dmuchańce, i popcorn, i
wata. Na koniec uczestnicy zabawy piekli kiełbaski przy ognisku.
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Warto było! Szkoła w Juchnowcu Górnym
już we wrześniu będzie miała nowe boisko
Wyniki konkursu utrzymywane były
w ścisłej tajemnicy do ostatniej chwili.
Na uroczystość zakończenia roku szkolnego przyjechali przedstawiciele „Śnieżki”, ale nie zdradzili, jaką wiadomość
przywieźli. Dopiero na zakończenie zebrani usłyszeli: Kochani, wygraliście boisko! Radość była ogromna.
– Jesteśmy szczęśliwi, że się udało – mówiła na gorąco dyrektor szkoły Barbara
Klimaszewska. – Mnóstwo ludzi zaangażowało się w akcję. Wspólnymi się siłami
doprowadziliśmy do wygranej.
Nagrodą główną konkursu „Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”
jest wielofunkcyjne boisko o syntetycznej nawierzchni z koszami do koszykówki, bramkami do piłki ręcznej, słupkami
i siatkami do piłki siatkowej. Zadaniem
szkół przystępujących do tego ogólnopolskiego konkursu było przygotowanie zespołowej pracy prezentującej dobre zwyczaje w kibicowaniu. Uczniowie z ZS w
Juchnowcu Górnym namalowali mecz piłkarski na... wysłużonym 30-letnim boisku
szkolnym. Oprócz tego, dzieci z rodzicami
i nauczycielami wykonały postaci kilkuset
kibiców z surowców wtórnych. Pomysł i
zaangażowanie doceniło jury przyznając
główną nagrodę. Co roku do udziału w
konkursie zapraszane są szkoły podstawowe z małych miejscowości, które nie mają
środków na budowę boiska lub renowację starego obiektu. W tym roku wzięło w
nim udział 235 szkół z całej Polski.
Nowe boisko nie było jedyną nagrodą.
Dyrekcja szkoły oraz Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ufundowali nagrody rzeczowe dla najbardziej zaangażowanych
w akcję uczniów. Były nagrody za „piękność” kibiców i za ilość.
Budowa boiska rozpocznie się już w
wakacje. Oficjalne otwarcie obiektu planowane jest na wrzesień br.

Prace konkursowe „opanowały” całą szkołę

Tak prezentowała się praca konkursowa

Uczniom z ZS w Juchnowcu Górnym kibicowali wszyscy: rodzice, nauczyciele, władze gminy, a nawet księża

Warto było się starać: dyrekcja szkoły i Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny docenili najbardziej zaangażowanych

„Kochani, wygraliście boisko!”. Przedstawicielka Śnieżki i dyrektor szkoły
w chwilę po ogłoszeniu wyników konkursu.

Rozpoczął się już demontaż starego boiska. Nowe ma być gotowe we wrześniu.
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Awans Magnata

V miejsce reprezentacji gminy
na IX Powiatowej Spartakiadzie Samorządowej
W piątek, 18 maja br. w Tykocinie odbyła się IX Powiatowa Spartakiada Samorządowa.
Uczestniczyło w niej dziesięć
zespołów z gmin Powiatu Białostockiego i zespół Starostwa
Powiatowego w Białymstoku.
Reprezentacja naszej gminy poprawiła wynik sprzed roku zajmując piąte miejsce. Miejsce na
podium i brązowy medal zdobyliśmy w lekkiej atletyce.
Samorządowcy rywalizowali w kilkunastu konkurencjach,
m.in. w biegach na 60, 100 i
1000 metrów, w podnoszeniu
ciężarka, pchnięciu kulą, w slalomie sprawnościowym, przeciąganiu liny, piłce nożnej i siatkowej. Przedstawiciele naszej
gminy udowodnili, że zarówno
za biurkiem, jak i na boisku czują
się bardzo dobrze. W specjalnych
konkurencjach startowali też
szefowie urzędów, którzy musieli się popisać umiejętnością gry
w golfa, strzałem do mini bramki oraz rzutem piłką lekarską.

Nasze Małe Euro w Kleosinie
Konkurs plastyczny, mistrzostwa w podbijaniu piłki głową i turniej piłkarski złożyły się
na imprezę „Nasze Małe Euro”
przygotowaną przez Ośrodek
Kultury we współpracy z ZS w
Kleosinie. Odbyła się ona 12, 13
i 16 czerwca br.
Najpierw rywalizowali najmłodsi. W grupie klas I-III wśród
chłopców, tak jak w Euro 2012,
zwyciężyła Hiszpania, a wśród
dziewcząt Ukraina. W grupie klas IV-VI wśród chłopców
zwyciężył Juchnowiec Górny, a
w kategorii dziewcząt Tygryski
Kleosin. Wśród gimanzjalistów
w obu kategoriach wygrały drużyny z Kleosina.

Reprezentanci naszej gminy kilkakrotnie stawali na podium. Złote medale zdobyły
panie Anna Kozioł (bieg na 60
m) i Angelika Kostro (pchnięcie kulą), srebrne – Marcin Zawadzki (pchnięcie kulą) oraz
drużyna siatkarzy: Marta Daniluk, Angelika Kostro, Marcin Hodun i Marcin Zawadzki, medal brązowy zdobyliśmy
w przeciąganiu liny.
W klasyfikacji ogólnej na
pierwszym miejscu znalazł się
Tykocin, na drugim Suraż, a na
trzecim Zabłudów.

W sobotę, 16 czerwca, zabawa w Kleosinie ruszyła o godz.
10. Na najmłodszych czekały atrakcje na przygotowanym
przez nauczycieli Zespołu Szkół
w Kleosinie placu zabaw. Na
„Orliku” można było podziwiać
prace zgłoszone do konkursu plastycznego „Polska reprezentacja, jak malowana”. Odbyły się mistrzostwa żonglerki,
w których najlepszym okazał
się Jakub Stachurski. Jednym z
punktów sobotniego programu
był turniej oldboyów. Zwyciężyła drużyna Kleosina, z wójtem
Krzysztofem Marcinowiczem
w składzie, pokonując Olmonty 10:1.

Kibice zespołu LZS Magnat
Juchnowiec doczekali się tego,
co jeszcze kilka sezonów wstecz
wydawało się marzeniem: Magnat wszedł do IV ligi! Choć
niezagrożone spadkiem miejsce
lidera w klasie okręgowej drużyna zapewniła sobie na kilka meczów przed końcem kolejki, to
dopiero, 17 czerwca, oficjalnie
świętowany był awans.
Po zakończeniu meczu z drużyną Sokoła wygranego przez
piłkarzy z Juchnowca 8:1, polały się szampany. Jeszcze na płycie boiska gratulacje drużynie i
jej trenerowi Wiesławowi Jancewiczowi w imieniu władz
gminy złożyła zastępca wójta

Mirosława Jaroszuk. Wręczyła
też upominki i okazjonalne monety na szczęście.
Awans do IV ligi piłkarze Magnata świętowali także podczas
pikniku, na którym obecni byli
m.in. radni Rady Gminy Juchnowiec Kościelny i wójt Krzysztof
Marcinowicz.
Piłkarzom życzymy jak najlepszych wyników w IV lidze.
Gratulując awansu, warto dodać, że wszyscy mieszkańcy gminy mogą czuć się jego skromnymi
współtwórcami – gros pieniędzy
na funkcjonowanie Magnata pochodzi z budżetu gminy, a stadion utrzymywany jest z gminnych pieniędzy w całości.

WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY od 23.03 do 29.06.2012 r.

Medale za wyniki w nauce

29 czerwca zakończył się rok
szkolny. Podobnie jak w roku
ubiegłym Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny wręczył medale

za osiągnięcia w nauce. Otrzymało je 22 uczniów z najwyższą średnią ocen w poszczególnych placówkach.

Warto
być dobrym
Maciej Klejn, uczeń klasy
trzeciej gimnazjum w Kleosinie
został laureatem konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w ramach ogólnopolskiego programu
„Warto być dobrym”. Zwycięzcę
wyłoniono drogą losowania.
Na nagrodę, którą był rower,
Maciek zasłużył m.in. pomagając chorej sąsiadce w robieniu
zakupów i sprzątaniu mieszkania, biorąc udział w akcjach
przekazywania odzieży do PCK,
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dostarczania karmy dla zwierząt ze schroniska za pieniądze
zdobyte na kiermaszu ciast, wymiany makulatury na sadzonki
drzew ozdobnych.

u 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Juchnowiec Kościelny za
2011 rok
u 30 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku
u 30 marca 2012r. w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na
lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2012-2018
u 6 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
u 17 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Juchnowiec Kościelny
w 2012r.
u 25 kwietnia 2012r. w sprawie warunków przeprowadzenia konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla Gminy
Juchnowiec Kościelny
u 24 kwietnia 2012r. w sprawie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Ignatki Osiedle (obszar planistyczny Ignatki Osiedle-Centrum Sportu, Turystyki i
Rekreacji)
u 24 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Gminnej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Juchnowcu Kościelnym
u 24 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia naboru
wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się
na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
u 26 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realiza-

cję zadania publicznego Gminy Juchnowiec Kościelny
w 2012r.
u 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok
u 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i
spłat zobowiązań na lata 2012-2018
u 30 kwietnia 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie
Gminy Juchnowiec Kościelny sprawozdania finansowego za 2011 r.
u 7 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.
u 14 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na
terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2012 r.
u 14 maja 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej
u 14 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok
u 15 maja 2012r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu odwołania Sołtysa Sołectwa Czerewki,
Kożany
u 15 maja 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, położonych w obrębach: 11 - Hryniewicze i 39 - Złotniki
u 15 maja 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, położonej w obrębie 5 - Czerewki
u 15 maja 2012r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr
ORG.0050.160.2012 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14 maja 2012r.

u 22 maja 2012r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Wyborów-urzędnika wyborczego
u 24 maja 2012r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu za 2011 r.
u 24 maja 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr
ORG.0050.151.2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
dotyczącego rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki Osiedle (obszar planistyczny
Ignatki Osiedle - Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji)
u 8 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
u 12 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji
konkursowej
u 19 czerwca 2012r. w sprawie przeprowadzenia
kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportu
na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
u 26 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Kleosinie oraz udzielenia
pełnomocnictwa
u 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia warunków
ponownego wykorzystania informacji publicznej
u 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok
u 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i
spłat zobowiązań na lata 2012 - 2018
u 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania prawa
pierwokupu nieruchomości
u 29 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała
Sopoćki w Księżynie oraz udzielenia pełnomocnictwa
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WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- stan na 30.06.2012 r.

Pierwsza połowa roku budżetowego za nami. Na ostatniej sesji
przedstawialiśmy podsumowanie
działań gminy w zakresie realizacji
zadań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok. I powiem Państwu:
nie jest źle. Zdaję sobie sprawę, że
takim stwierdzeniem drażnię malkontentów, jakich i u nas nie brakuje. Wciąż przecież słyszymy, że nic
się nie robi, że za mało, że zbyt powoli, że nie to i nie tak. I do pewnego stopnia tym głosom przyznaję
rację: trzeba stawiać poprzeczkę na
tyle wysoko, żeby było się z czym
mierzyć, żeby było lepiej, sprawniej, szybciej, trafniej. Ale nie mogę
zgodzić się wyłącznie z narzekaniem. Mamy naprawdę sporo powodów do satysfakcji, dużo udało
się już zrobić, a przecież jeszcze pół
roku przed nami.
Tak jak mówiłem przy zatwierdzaniu przez Radę tegorocznego budżetu, za dużo mamy ważnych projektów, a zdecydowanie
za mało pieniędzy, żeby je zrealizować. Ale nie załamujemy rąk.
Próbujemy uratować to wszystko, co jest warte uratowania, choćby budowę kanalizacji sanitarnej
w kilku miejscowościach. To plan
na trzeci kwartał. A co już zrobi-

liśmy? Zakończona jest budowa
oczyszczalni w Wojszkach i kanalizacja deszczowa dwóch ulic w
Juchnowcu Kościelnym. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Solniczkach i
drogi Stanisławowo-Halickie, budowa ul. Przemysłowej i części
ul. Gołębiej w Księżynie, projekt
ul. Leśnej-Przejezdnej w Ignatach
Osiedlu i drogi Juchnowiec Kościelny-Ogrodniczki. Rozpoczynamy budowę oświetlenia na boisku
w Juchnowcu Dolnym i ulicznego w Juchnowcu Dolnym Kolonii,
docieplenie świetlic w Tryczówce i
Rostołtach. W połowie zrealizowany jest wykup nieruchomości
pod inwestycje gminne. Ogłoszone
są przetargi na remonty w szkołach, m.in. wymiana części okien,
modernizacja kuchni, remont
oświetlenia sal gimnastycznych.
Poszukując pieniędzy złożyliśmy
też kilka wniosków o dofinansowanie naszych inwestycji ze środków unijnych.
Wygląda na to, że uda się zrealizować plany i to cieszy. Jeśli jednak ktoś chce narzekać nie zwracając uwagi na fakty – jego sprawa.
Życzę udanych urlopów
Krzysztof Marcinowicz

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW POSEGREGOWANYCH

u „Wykonanie oznakowania pionowego na terenie Gminy Juchnowiec
Kościelny w 2012 roku.”; ilość ofert
4; umowa podpisana z firmą P.U.H.
BARTNICKI Błażej Bartnicki, ul. Hugo
Kołłątaja 69 m 4, 15-774 Białystok na
kwotę jednostkową 115,00 zł (brutto).
u „Budowa odcinków kanalizacji
sanitarnej we wsi Księżyno, Koplany i Hryniewicze”; ilość ofert 3; umowa podpisana z firmą P.U.H. GAMA, ul.
Skorupska 32 lok. 9 , 15-048 Białystok
na kwotę 46 585,02 zł (brutto).
u „Budowę drogi gminnej ul. Przemysłowa w Księżynie”; ilość ofert 8;
realizacja przedmiotu zamówienia: do
30.11.2012 r.; umowa podpisana z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „BIALEKO” W. i A. Pietruczuk
s.c. 15-694 Białystok na kwotę 1188
663,82 zł (brutto).
u „Budowa kablowych linii nn oświetlenia boiska wraz z posadowieniem
masztów i obudów kablowych na
boisku do piłki nożnej w Juchnowcu
Dolnym”; ilość ofert 8; umowa podpisana z firmą ADA-LIGHT Sp. z o.o., Budy
Kozickie 56, 09-500 Gostynin, na kwotę
297 421,28 zł (brutto).
u „Budowa napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1498 B odcinek
w miejscowości Juchnowiec Dolny
Kolonia od szafki oświetleniowej
przy stacji transformatorowej ST

6-870”; ilość ofert 2; umowa została
podpisana z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych Grzegorz Mielech, ul. Wysokie 46, 18-106 Turośń Kościelna na
kwotę 41 053,44 zł (brutto).
u „Budowę odcinka ul. Gołębiej
w Księżynie”; ilość ofert 5; realizacja
przedmiotu zamówienia do 31.10.2012
r.; umowa podpisana z firmą „TOMS” Sp.
z o.o. PPHU 16-070 Choroszcz Sienkiewicze 17 na kwotę 127 797,79 zł
(brutto).
u „Dobudowa garażu do budynku
OSP w Złotnikach”; ogłoszono drugie postępowanie przetargowe ponieważ w pierwszym terminie nie zgłosił
się żaden oferent; planowany termin
realizacji 30.11.2012 r.
u „Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych w szkołach: ZS im. Ks.
Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu
Górnym, SP im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie i ZS im. Jana Pawła
II w Kleosinie”; prowadzone jest postępowanie przetargowe; planowany
termin realizacji 30.08.2012 r.
u „Wymiana okien w ZS im. Jana
Pawła II w Kleosinie”; prowadzone
jest postępowanie przetargowe; planowany termin realizacji 24.08.2012 r.
u „Przebudowa bloku żywieniowego w budynku Zespołu Szkół w
Juchnowcu Górnym”; prowadzone
jest postępowanie przetargowe; planowany termin realizacji 30.08.2012 r.

Szczegółowe informacje na stronie: www.juchnowiec.gmina.pl
lub w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny

Dane teleadresowe
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

Godziny pracy urzędu 7.30-15.30
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)
u Przewodnicząca Rady Gminy,
Obsługa Rady Gminy,
tel. 		
85 713 28 84
tel. kom.
697 011 593
u Sekretariat
tel.		
fax 		
tel. kom.

85 713 28 80
85 713 28 81
697 011 608

u Skarbnik
tel. 		
tel. kom.

85 713 28 88
697 011 592

u Referat Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej
tel. kom.		
697 011 627
		
697 011 598
u Gospodarka komunalna, wyłapywanie bezpańskich psów
tel. 		
85 713 28 92
u Inwestycje
tel. 		
857 132 895
u Drogi i transport
tel. 		
857 132 894

u Podatki – Referat Finansów i Budżetu
tel. 		
85 713 28 91
tel. kom.
697 011 590
u Ewidencja działalności gospodarczej,
kasa
tel. 		
85 713 28 87
tel. kom.
697 011 589

u Referat Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 		
857 195 060

u Ewidencja Ludności, Urząd Stanu
Cywilnego
tel. 		
85 713 28 85

u Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej – pomoc społeczna
tel. 		
856 631 117
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u Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej – świadczenia rodzinne
tel. 		
856 632 392

