
	 W	 sali	 Ośrodka	 Kultu-
ry	 spotkali	 się	 sołtysi	 z	 gmi-
ny	 Juchnowiec	 Kościelny,	
aby	 omówić	 aktualne	 spra-
wy	z	przedstawicielami	wladz	
samorządowych,	 które	 re-
prezentowali:	 wójt	 Czesław	
Jakubowicz,	 zastępca	wójta	 -	
Henryka	Szklaruk	oraz	skarb-
nik-	Anna	Jakuć.
	 Mówiąc	 o	 sprawach	
bieżących	 Czesław	 Jakubo-
wicz	 powiedział,	 że	 po	 za-
kończeniu	 remontu	 świetli-
cy	w	Janowiczach		rozpocznie	
się	 remont	 generalny	 świetli-
cy	w	Hermanówce,	gdzie	rów-
nież	zostanie	wykonane	ogro-
dzenie.	 Przybywa	 wciąż	 za-

dań,	 którymi	 obciąża	 się	 sa-
morząd,	 do	 tego	 są	 potrzebni	
dobrze	przygotowani	urzędni-
cy.	 Obecny	 budynek	UG	 jest	
zagęszczony	nadmiernie,	bra-
kuje	pomieszczeń,	 by	 zapew-
nić	 należyte	 warunki	 pracy	
i	 obsługi	 mieszkańców.	 Nie	
ma		innego	wyjścia,	jak	prze-
prowadzenie	 remontu	 i	 roz-
budowanie	 Ośrodka	 Kultury,		
gdzie	 znajdą	 się	 dodatkowe		
pomieszczenia	 urzędu.	 Na	 te	
cele	można	ubiegać	 się	o	do-
tacje	 unijne.	 	Wójt	 podkreślił	
znaczenie	 funduszu	 sołeckie-
go,	obok	oczywistych		pożyt-
ków,		korzystanie	zeń		wyma-
ga	 odpowiedzialnego	 podej-

ścia	sołtysa.	
	 Pytania,	 dyskusja,	 trw-
ały	 prawie	 godzinę.	 Dopyty-
wano	 się	 o	 różne,	 pozornie	
drobne	sprawy,	ale	w	skali	wsi	
bynajmniej	nie	o	chodziło		ja-
kieś	 błahe	 rzeczy.	W	Hrynie-
wiczach	czekają	wciąż	 ludzie	
na	dokończenie	budowy	chod-
nika	wzdłuż	wsi,	a	to		jest	in-
westycja	 starostwa.	 Miesz-
kańcy	 Ignatek	Osiedla	 narze-
kają	 na	 funkcjonowanie	 wo-
dociągu,	to	zaś	-	według	wój-
ta	-		efekt	niezbyt	dobrej	pra-
cy	 spółki,	 która	 go	 obsługu-
je.	Urząd	Gminy	toczy	spór	ze	
spółdzielnią	 	 Witamina,	 któ-
ra	sprzedając	przed	laty	dział-
ki	 budowlane,	 	 sprytnie	 po-
zbawiła	 gminę	 udziału	 finan-
sowego	 z	 tytułu	 renty	 plani-
stycznej.	Inna	sprawa	,że	ów-
czesne	 władze	 samorządo-
we	 nie	 zadbały	 o	 to.	 Trudno	
pojąć,	 dlaczego	 sporządzone	
dawniej	 miejscowe	 plany	 za-
gospodarowania	 przestrzen-
nego	 pozwalały	 na	 budowę	
domów	 w	 strefie	 zalewowej.	
Nie	wymagano	 od	 dewelope-
rów	 budujących	 bloki	 miesz-
kalne	 partycy-
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WYDARZENIA

Spotkanie pokoleń

Maraton AEROBIKU
	 A	 ściślej,	 mini	 mara-
ton	został	zorganizowany	w	
dniu	30	maja,		w	sali	Ośrod-
ka	Kultury	w	Gminie	Juch-
nowiec	 Kościelny.	 Studen-
ci	 Wydziału	 Zarządzania	
Politechniki	 Białostockiej,	
kierunek	 –	 turystyka	 i	 re-
kreacja	–	zajęli	się	przygo-
towaniem	 i	 przeprowadzili	
imprezę	 ,	 a	 nad	wszystkim	
czuwała	 mgr	 inż.	 Jolanta	
Zuzda,	 wykładowca	 	 z	 tej	
uczelni.
	 Rozpoczęło	 	 się	 od	
15	-	minutowej	rozgrzewki,	

	 Dyrekcja,	pracownicy	 i	mieszkańcy	Domu	Pomocy	Spo-
łecznej	 	 „Pod	 Jaworem”	 w	 Czerewkach	 organizują	 cykliczną		
już	uroczystość	„	Spotkanie	pokoleń”,		połączoną		z	obchodami	
20.lecia		DPS.	4	lipca,	 	o	godz.	10,	 	zostanie	odprawiona	Msza	
św.,	później	o	godz.	11	rozpoczną		się	uroczystości.	Przewidziane	
są	występy	artystyczne		i	wystąpienia	okolicznościowe
	 Redakcja	 i	Ośrodek	Kultury	składają	 	serdeczne	gra-
tulacje	 z	 okazji	 Jubileuszu,	 przekazujemy	 też	 najlepsze	 ży-
czenia	dyrekcji,	pracownikom	i	mieszkańcom	Domu	Pomocy	
Społecznej	w	Czerewkach.	
	 Dodać		trzeba,	że	Ośrodek	Kultury	użyczył	sprzętu	nagła-
śniającego	na	czas	uroczystości.																																																										(l)

Powstanie
Fundusz Sołecki

Wydarzenie kulturalne
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przeprasza

Niewygasła pamięć

Pogoda 
nie dla artystów

Były sołtys
Śródlesia

Jazda na wstecznym

Trzeba czasem trzymać język na wodzy !

Śródlesie,	23.06.2009	r.
Władysław	Szubart
ul.	Świerkowa	1
15-378	Śródlesie

Przewodniczący	Rady	Gminy
Juchnowiec	Kościelny
Krzysztof	Marcinowicz

	 Niniejszym	oświadczam,	że	wszelkie	zarzuty	uczynione	
przeze	mnie	na	XXXI	sesji	Rady	Gminy	Juchnowiec	Kościel-
ny	dnia	30.04.2009	r.,	zawarte	w	piśmie	skierowanym	do	Wój-
ta	Gminy	Juchnowiec	Kościelny	z	dnia	28.04.2009	r.	oraz	opu-
blikowane	w	Gazecie	Juchnowieckiej	Rok	I,	Nr	2(2)	maj	2009	
r.	na	stronie	6,	na	temat	osoby	Pana	Krzysztofa	Marcinowicza	
oraz	jego	postępowania	w	życiu	zawodowym,	jako	pełniącego	
funkcję	Przewodniczącego	Rady	Gminy	Juchnowiec	Kościel-
ny	 są	 całkowicie	 bezpodstawne	 i	 nieprawdziwe.	Dlatego	 też	
cofam	wszystko,	co	obiektywnie	mogło	i	uraziło	Pana	Krzysz-
tofa	Marcinowicza.	Jednocześnie	przepraszam	Pana	Krzyszto-
fa	Marcinowicza	za	wszystkie	przykrości	jakie	mogły	i	spotka-
ły	go	w	związku	z	faktem	wyrażania	przeze	mnie	niesłusznych	
opinii	o	nim	i	o	sposobie	pełnienia	przez	niego	funkcji	Prze-
wodniczącego	Rady	Gminy	Juchnowiec	Kościelny.

Władysław	Szubart

	 W	tym	roku,	1	września,	
będziemy	obchodzili	70.		rocz-
nicę	wybuchu	II	Wojny	Świa-
towej;	przyniosła	ona	Polakom	
i	 naszemu	 krajowi	 bezmiar	
zbrodni,	 nieszczęść	 i	 znisz-
czenia	 majątku	 narodowego.	
Agresja	 państwa	 niemieckie-
go,	kierowanego	przez	narodo-
wego	 socjalistę	 Adolfa	 Hitle-
ra	i	nieco	późniejsza	napaść	na	
Polskę	 	 Związku	 Sowieckie-
go,	 pod	 przewodem	 komuni-
sty	Józefa	Stalina,	dały	począ-
tek	wojnie	na	światową	skalę.	
Naród	nasz	poniósł	proporcjo-
nalnie	 największe	 straty	 spo-
śród	 narodów	 europejskich.	
Co	więcej,	o	czym	nie	wszyscy	
wiedzą,	 Polacy	 byli	 skazani	
na	 biologiczne	 wyniszczenie	
i	 całkowite	 podporządkowa-
nie	rasie	panów		germańskiego	
pochodzenia,		w	dalszej	kolej-
ności	po	obywatelach	polskich	
żydowskiego	 pochodzenia.	
Pierwotnym	 przeznaczeniem	
obozu	w	Auschwitz	była		eks-
terminacja	polskich	jeńców.
	 Sojusznikiem	 zbrodni	
niemieckich	byli	Sowieci,	 po-
dobnie	 jak	 naziści	 opętani	 le-
wicową	 ideologią	 oraz	 impe-
rialnym	 dążeniem	 do	 zawład-
nięcia	narodami	europejskimi.	
Podział	ról,		początkowo	prze-
biegał	 sprawnie,	 współpraca	
obu	 wrogów	 przyniosła	 	 ma-
sowe	zbrodnie	niemieckie	i	so-
wieckie,	 czego	 wymownym	
symbolem	stał	się	Katyń.	Gol-
gota	 Wschodu	 miała	 szeroki	
wymiar:	deportacje,	 lagry,	 eg-

zekucje	 na	 całym	 obszarze	 b.	
Związku	 Radzieckiego.	 Mój	
osobisty	 stosunek	 do	 sowiec-
kich	 zbrodni	 wynika	 z	 faktu,	
że	dziadka	mego		nigdy	nie	wi-
działem;	 aresztowany	 przez	
NKWD,	 zginął	 bez	 wieści	 na	
terenie	Rosji	 radzieckiej.	 Brat	
dziadka,	 	 wywieziony	 w	 paź-
dzierniku	 1939	 r.,	 	 	 nigdy	 nie	
powrócił,	 nie	 wiemy,	 gdzie	
stracił	życie.
	 Ziemia	 Juchnowiecka	
–	 jak	 cała	 nasza	 Ojczyzna	 –	
przeżyła	 tamtą	 straszną	wojnę		
z	 ogromem	 strat	 osobowych	 i	
materialnych.	 Siedemdziesiąt		
lat	już	upłynęło,	ale	czy	zabliź-
niły	się	rany	w	pamięci	rodzin	
poszkodowanych.	Jestem	prze-
konany,	że	trwa	w	nich	pamięć	
o	 zamordowanych,	 padłych	w	
boju,	czy	w	konspiracji,	zagło-
dzonych	 i	 wycieńczonych	 w	
lagrach,	 zaginionych	bez	wie-
ści	na	Wschodzie	i	Zachodzie.	
Na	 	 pewno	 trwa	 owa	 pamięć,	
tak		jak	w	mojej	rodzinie.
	 Z	 upływem	 jednak	 lat,	
gdy	młode	pokolenia	zastępu-
ją	 starsze,	mogą	zatrzeć	się	w	
pamięci	nazwiska	ofiar	II	Woj-
ny	 Światowej.	 Nie	 można	 do	
tego	 dopuścić,	 	 gdyż	 jest	 to	
nasz	obowiązek	 i	patriotyczna	
powinność.	 Dlatego	 powsta-
ła	 społeczna	 inicjatywa	 upa-
miętnienia	 mieszkańców	 Zie-
mi	 Juchnowieckiej,	 z	 czym	
wyszedł	 wobec	 władz	 gminy	
b.	wójt	Zygmunt	Korol,	wspie-
rany	 aktywnie	 przez	 radne-
go	 Grzegorza	 Śliwowskiego.	

Kształtuje	się	społeczny	komi-
tet,	który		doprowadzi	do	ufun-
dowania	tablic	pamiątkowych,		
umieszczonych	w	obrębie	 ko-
ściołów	parafialnych	oraz	cer-
kwi	 w	 Kożanach.	 Ks.	 dzie-
kan	Andrzej	Kondzior,	a	także	
proboszczowie,		życzliwie	od-
nieśli	 się	 do	 inicjatywy,	 będą	
współpracowali	 	 przy	 realiza-
cji.
	 Najważniejsza	rzeczą	w	
najbliższym	 czasie	 jest	 zebra-
nie	nazwisk	zabitych	i	zaginio-
nych,	ofiar	wojennych,		miesz-
kańców	 gminy	 Juchnowiec	
Kościelny.	Wójt	Czesław	Jaku-
bowicz	wysłał	listy	do	wszyst-
kich	 sołtysów,	 	 zobowiązu-
jąc	ich	do	zebrania	nazwisk	w	
swojej	wsi.	Żyją	jeszcze	osoby	
starsze,	 które	 pamiętają	 tam-
te	wojenne	 lata	 i	 z	 pewnością	
zachowują	 w	 pamięci	 nazwi-
ska	 poszkodowanych	 spośród	
swoich	 rodzin,	 wśród	 sąsia-
dów	 i	 znajomych.	 Może	 zna-
ją	nie	tylko	imiona	i	nazwiska,	
ale	 okoliczności,	 gdzie	 ktoś	
zginął,	 został	 zamordowany,	
itp.	Warto	również	takie	infor-
macje	zgromadzić.
	 Prosimy	 mieszkańców	
gminy,	 aby	 informacje	 o	 ofia-
rach	 II	 wojny	 zebrać,	 zapi-
sać	 i	przekazać	do	swego	soł-
tysa.	Czasu	 jest	 niewiele,	 dla-
tego	 przyjmujemy	 te	 dane	 do	
15	 lipca	 br.	We	wrześniu	 pla-
nowane	są	uroczystości	odsło-
nięcia	i	poświecenia	tablic	pa-
miątkowych.	

(L.Koleśnik)

NIESPODZIEWANA	POMOC	
Z	POLSKI	DLA	MIESZKANKI	WEIDENBERG	W	NIEMCZECH

Spacerujący	z	delegacją	z	Juchnowca	Kościelnego	sołtys	z	
Klewinowa	Tadeusz	Zajkowski	pospieszył	na	pomoc	koszącej	

trawę	starszej	mieszkance	tej	miejscowości.

 W	 dniach	 5	 –	 7	 czer-
wiec	 miał	 miejsce	 w	 Kopla-
nach	 plener	 malarsko	 –	 rzeź-
biarski	 z	 udziałem	 białostoc-
kich	artystów.	Niestety	miesz-
kańcy	gminy	Juchnowiec	Ko-
ścielny	 nie	 mogli	 go	 przeży-
wać	 i	 kontemplować	 w	 stop-
niu	na	jaki	niewątpliwie	zasłu-
giwał.	 A	 wszystko	 przez	 po-
godę!	A	 raczej	 przez	 jej	 brak	
!	 Już	 na	 kilka	 dni	 przed	 ple-
nerowym	 weekendem	 zbiera-
ły	się	ciemne	chmury	nad	Ko-
planami.	Deszcz,	wiatr	i	rzad-
ki	o	tej	porze	roku	chłód	posta-
nowiły	pokrzyżować	plany	ar-
tystom.	W	pierwszy	dzień	ple-
neru	 niepogoda	 wystąpiła	 w	
roli	głównej	–	słońce	znikło	na	
cały	dzień,	 a	niebo	nie	 skąpi-
ło	 opadów.	 Nic	 dziwnego,	 że	
artyści	 zjeżdżali	 do	Wiejskie-
go	Ośrodka	Kultury	w	Kopla-
nach	niemrawo	 i	 nie	 tak	 licz-
nie	 jak	 zapowiadali.	 Zresz-
tą	 o	wyruszeniu	w	 plener	 nie	

było	 mowy.	 Zdawało	 się,	 że	
wszystko	ugrzęzło	w	nasączo-
nej	wodą	jak	gąbka	ziemi	Juch-
nowieckiej.	Na	 szczęście	 nie-
którym	 artystom	nie	 zabrakło	
hartu	ducha.	Pomimo	wszyst-
ko	 postanowili	 zrealizować	
swoje	 artystyczne	 przedsię-
wzięcie.	Lekko	zziębnięci	roz-
łożyli	 się	 ze	 sztalugami,	 tu-
dzież	dłutami	w	budynku	ma-
gazynu	Wiejskiego	Ośrodka	w	
Koplanach,	 skąd	 przez	 uchy-
lone	drzwi	wejściowe	„chwy-
tali”	chciwie	oczyma	pobliski	
krajobraz.	 Powstawały	 prace	
o	ciekawej	kompozycji,	odda-
jące	w	 sposób	 oryginalny	 za-
równo	 klimat	 aury	 panującej	
na	zewnątrz	jak	i	indywidual-
ne	 preferencje	 estetyczne	 da-
nego	artysty.	Plener	więc	uda-
ło	się	przeprowadzić.	Na	jego	
zakończenie	 mimo	 niesprzy-
jającej	 aury	 odbył	 się	 piknik	
plenerowy	 -	wprawdzie	 tylko	
w	murach		Wiejskiego	Ośrod-

ka.	 Jego	 uczestnicy,	 w	 cał-
kiem	 pokaźnej	 liczbie,	 bawili	
się	bardzo	dobrze	–	podziwiali	
poplenerowe	prace,	żywo	dys-
kutowano,	 nawiązywały	 się	
znajomości	 między	 artysta-
mi	i	okolicznymi	mieszkańca-
mi.	Warto	też	wspomnieć,	że	z	
dużym	zainteresowaniem	spo-
tkał	 się	 występ	 z	 miejscowe-
go	 zespołu	 folklorystycznego	
„Koplanianki”.	 Kilku	 uczest-
ników	pikniku	nawet	wspólnie	
śpiewało	 ludowe	 przyśpiew-
ki	z	zespołem.	Piknik	zaszczy-
cili	 swoją	 obecnością	 m.in.:	
wójt	 –	 Pan	 Czesław	 Jakubo-
wicz	 i	 dyrektor	Ośrodka	Kul-
tury	 w	 Juchnowcu	 Kościel-
nym	 –	 Pan	 Leszek	 Koleśnik.	
A	pod	koniec	tej	ciekawej	im-
prezy	 nagle	 się	 rozpogodziło,	
co	widać	było	wyraźnie	przez	
okna	 Ośrodka.	 Niestety	 zbyt	
późno.	 I	 jak	 tu	nie	wierzyć	w	
przewrotność	losu!

(Maciej Szanciło)

Świetlica
 w Rostołtach 

	 Po	 remoncie	 budynku	
została	otwarta	świetlica	w	Ro-
stołtach.	Pracę	kulturalną	pro-
wadzi	i	opiekuje	się	nią	–	Ane-
ta	Bieluczyk.	W	krótkim	czasie	
od	otwarcia	placówki		zorgani-
zowano	imprezę	z	okazji	Dnia	
Matki,	w	czym	główna	zasługa	
sołtysa	 Ireneusza	 Szotki.	 Pani	
Aneta	 dużo	 wysiłku	 włoży-
ła,	 aby	 urządzić	Dzień	Dziec-
ka,	stara	się	przyciągnąć	dzie-
ci	zajęciami	plastycznymi,	gra-

mi	planszowymi,	 jest	 też	 	stół	
do	ping	ponga.	Nie	tylko	dzie-
ci	czują	się	tam	dobrze.	Coraz	
częściej	 zaglądają	 osoby	 star-
sze.	Wnet	będzie	dostępny	In-
ternet.
	 Świetlica	 czynna	 jest	w	
czwartki,		od	17	do	20,	piątki:	
17	 –	 20	 i	w	 soboty:	 12	 –	 16.	
Godziny	 	 otwarcia	mogą	 ulec	
zmianie,	jeśli	otrzymamy	takie	
sygnały.

(t)



3

Weidenberg
jeszcze raz

	 W	poprzednim	wydaniu	„Gazety	Juchnowieckiej”	zamieściliśmy	obszerną	relację	z	wizyty	grupy	mieszkańców	gminy	Juchnowiec	Kościelny	oraz	przed-
stawicieli	władz	i	jednostek	samorządowych	w	Weidenbergu	(Niemcy).	Najważniejszym	wydarzeniem	podczas	pobytu	było	podpisanie	umowy	o	współpracy	
pomiędzy	naszymi	gminami.	Podpisy	na	ozdobnych	dokumentach		złożyli:	burmistrz	Weidenberga	–	Hans	Wittauer	i	wójt	gminy	Juchnowiec	Kościelny		-	
Czesław	Jakubowicz.	

	 Przytaczamy	 te-
kst		 dokumentu,	 który	 jest	
tłumaczeniem	 z	 j.	 niemieck-
iego.
	 „Gmina	 Juchnowiec	
Kościelny	 i	 Gmina	 Weiden-
berg	 wchodzą	 w	 przyjaźń	 i	
solidarność,	 w	 układ	 partner-
ski,	 który	 powinien	 służyć	
porozumieniu	miedzy	 naroda-
mi,	 popierać	 pokój	 i	 wolność	
pomiędzy	ludźmi	oraz	tworzyć	
jedną	zjednoczoną	Europę.
	 Wspólna	 chęć	 pracy	
w	 dziedzinie	 samorządu,	
socjalnej	 gospodarki	 i	 eko-
nomii,	 ochrony	 środowiska,	
szkolnictwa	 i	 kształcenia,	 tu-
rystyki,	 kultury	 i	 sportu	 pow-
inna	pogłębić	powyżej	zawarty	
układ	partnerski
	 Niech	 ten	 układ	 part-
nerski	 wiedzie	 nas	 przez	 całe	

życie	!”		 	
	 Burmistrz	 Hans	 Wit-
tauer	 do	 zgromadzonych	
kilkuset	osób	w	hali		wygłosił		
przemówienie	 mówiąc	 m.in.:	
”…Chcemy	 zbudować	 part-
nerstwo	 na	 solidnych	 funda-
mentach.	 Budujemy	 przecież	
wspólnie	 dom	w	 centrum	Eu-
ropy,	która	w	przeciągu	ostat-
nich	dwudziestu	lat		przybrała	
nowe	formy.	To	co	ugruntowała	
wielka	 polityka	 	 powinno	
być	 popierane	 i	 wspomagane	
u	 podstaw.(…)	 Dla	 naszej	
młodzieży	 otwierają	 się	
poprzez	 	 to	 partnerstwo	 nowe	
możliwości	 praktycznego	
doświadczenia	 porozumienia	
narodów	i	 refleksyjnej	analizy		
wspólnej	historii.	Chcemy	tym	
partnerstwem	wnieść	wkład	w	
połączenie	 obu	 naszych	 nar-

odów	przyjaźnią	i	wzajemnym	
zaufaniem.(…)	 W	 pokojowo	
zjednoczonej	Europie	na	żyzną	
glebę	 pada	 ziarno,	 które	 dzi-
siaj	 zasiewamy.	 Niechże	 roz-
wija	się	ta	roślinka	ku	naszej	i	
wszystkich	radości	i	oczarowa-
niu”.	
	 Z	 wystąpienia	 wójta	
Czesława	 Jakubowicza	 przy-
taczamy	następujące	 fragmen-
ty:	…Wszyscy	powinniśmy	się	
cieszyć	 z	 czasów,	 w	 których	
żyjemy.	 Nasze	 spotkanie	 w	
Weidenbergu,	 w	 przyjaznej,	
życzliwej	 atmosferze,	 jest	

możliwe	 dzięki	 wspaniałej,	
szlachetnej	 trosce	 ludzi	 o	
przemiany,	 które	 zmieniły	
oblicze	Europy.(…)	
	 Moim	 ogromnym	
życzeniem	 jest,	 aby	 narody	
Europy	znajdowały	dziedziny	i	
płaszczyzny	współpracy,	które	
staną		się	fundamentem	auten-

tycznego	 partnerstwa.	 Potrze-
bne	 są	 spotkania	 w	 celu	 real-
izacji	 konkretnych	 projektów		
z	 zakresu	 gospodarki,	 edu-
kacji,	ochrony	środowiska	nat-
uralnego,	 kultury	 i	 turystyki.	
Współpraca	 oparta	 na	 wymi-
anie	 doświadczeń,	 wiedzy	 i	
umiejętności,	 może	 przynieść	
dużo	 korzyści,	 wzajemnego	
pożytku	 i	 satysfakcji.	Te	 kon-
takty	 są	 potrzebne	 szczegól-
nie	młodzieży.	Jej	entuzjazm	i	
otwartość	 trzeba	 wykorzystać	
do	 kształtowania	 przyjaznych	
relacji,	 przezwyciężenia	

stereotypów	 i	 uprzedzeń.	
Poznając	styl	życia	i	kulturę	in-
nych	narodów	będziemy	lepiej	
rozumieć	 drugiego	 człowieka,	
pomimo	narodowych	i	history-
cznych	odmienności”.
     
	 XX
	 Weidenberg	 jest	 gminą	

w	historycznej	prowincji	Górna	
Frankonia,	powiat	Baureuth,	w	
Bawarii.	 Na	 owalnej,	 stromej	
górze	 został	 wybudowany	 w	
1100	 roku	 	 zamek	 warowny,	
który	stał	się	siedzibą	zarządcy	
małego	 okręgu	 Weidenberg.	
W	 okolicy	 zamku	 wzniesio-
no	 pierwsze	 domy	 Górnego	
Rynku,	a	w	pobliżu	rzeki	Stein-
ach	powstała	pierwsza	osada	o	
nazwie	 „Unter	 den	 Linden”.	
W	 czasach	 wojny	 husyckiej,	
w	 1430	 roku,	 	 rynek	 i	 zamek	
w	Weidenbergu	zostały	zniszc-
zone.	 Na	 miejscu	 zburzonej	
starej	 kaplicy	 stoi	 obecnie	
kościół:	wieża	pochodzi	z	1576	
roku,	 nawę	 	 główną	 odbu-
dowano	w	1769	roku.	W	tej	to	
świątyni	należącej	do	Kościoła		
ewangelicko	 -	 augsburskiego	
odbyło	 się	 nabożeństwo	 eku-
meniczne	 przed	 podpisaniem	
umowy	partnerskiej	 Juchnow-
iec	Kościelny	–	Weidenberg.
	 Z	 trzech	 zamków,	
jakie	 istniały	 w	 miasteczku,		
zachował	 się	 najmłodszy	 	 -	
Górny	 Zamek,	 	 zbudowany	
w	 latach	 1510	 –	 20.	 Przed	 I	
wojną	 światową	 był	 siedzibą	
sądów,	dziś	jest	stałym	miejsce	
spotkań,	 kształcenia	 i	 nauki	
pod	 patronatem	 stowarzysze-
nia	Forum	Mieszkańców	Bau-
reuth.		 	
	 Przy	tzw.	górnym	rynku	
znajdują	się	domy	z	piaskowca		
wybudowane	po	1770	roku,	w	
stylu	tzw.	chłopskiego	baroku.	
W	 1770	 roku	 pewien	 pod-
palacz	podłożył	ogień	w	siedzi-
bie	 budowniczego	 zamku	 i	 w	
ciągu	 trzech	 godzin	 spłonęły	
33	 domy,	 13	 budynków	 gos-
podarczych,	 2	 zamki	 i	 część	
kościoła.	Podpalacz	przypłacił	
życiem	swój	zbrodniczy	czyn.	
Przy	 ul.	 Brauhausgasse	 (	 do	
1950	 istniał	 tam	browar)	wid-
zimy	 kompleks	 wyremontow-
anych	budynków;	jest	 to	stary	
majątek	 szlachecki	 	 dolnego	
zamku.	W	 piwnicy	 zamkowej	
mieści	 się	 zbiór	 instrumentów	
muzycznych,	tam	też	odbywają	
się	imprezy	muzyczne.
	 Proponujemy	 naszym	
czytelnikom	 obejrze-
nie	 kolejnych	 zdjęć	 z	 po-
bytu	 w	 Weidenbergu.	 	 	 (lk) 

Fotoreportaż z Weidenberga 
na stronie 16
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sposób na lepsze jutro
A k t y w n o ś ć  i  i n t e g r a c j a 

Zebranie Przedstawicieli BS
w Juchnowcu Górnym

	 1	 czerwca	 br.	 odby-
ło	 się	Zebranie	 	Przedstawi-
cieli	 Banku	 Spółdzielczego	
w	 Juchnowcu	Górnym,	 któ-
re	ma	miejsce,	co	roku.	Jego	
tematem	było	podsumowanie	
działalności	banku	za	2008	r.	
i	podzielenie	nadwyżki	bilan-
sowej	 za	 wspomniany	 okres		
oraz	 wytyczenie	 kierunków	
działania	na	rok	2009.
	 Jak	się	okazało	rok	2008	
był	 dla	 juchnowieckiego	 ban-

ku	bardzo	dobrym	i	nie	zmar-
nowanym	 okresem.	 Panujący	
kryzys	 	 nie	 tylko	 tego	 banku	
nie	 dotknął,	 a	wręcz	 przeciw-
nie	osiągnięty	 zysk	był	ponad	
trzydzieści	procent	wyższy	niż	
poprzednim	 roku.	 Poza	 tym	
placówka	ta	nie	posiada	kredy-
tów	zaległych,	które	by	rzuto-
wały	 na	 działalność	 tegorocz-
ną.
	 W	 trakcie	 zebrania	 do-
konane	zostały	zmiany	w	skła-
dzie	Zarządu	banku	W	związ-
ku	 z	 przejściem	 na	 emeryturę	
jego	dotychczasowego	członka	

Zofii	Łukaszuk		z	Turośni	Ko-
ścielnej	Rada	Banku	odwołała	
ją	z	pełnionej	funkcji.
	 Na	 miejsce	 odwołane-
go	 członka	 nie	 dokooptowa-
no	 innej	 osoby,	 gdyż	 nie	 za-
chodzi	 statutowa	 tego	 potrze-
ba.	Zarząd	będzie	pracował	w	
trzyosobowym	składzie:	Euge-
niusz	Antoniuk	–	prezes,	Jani-
na	Muszyńska	(	z	Oddziału	BS	
w	Turośni	Kościelnej)	–	wice-
prezes	i		Irena	Chren	(Główna	

Księgowa	BS	w	Juchnowcu)	–	
członek.	
	 Warty	 jest	 też	 podkre-
ślenia	 fakt,	 iż	 wszyscy	 człon-
kowie	 Zarządu	 otrzymali	 100	
proc.	 poparcie	 obradującej	
Rady	 Banku,	 co	 oznacza,	 iż	
oceniono	wysoko	pracę	wspo-
mnianych	osób	jak	i	pracowni-
ków	całego	banku.
 Wysoka	 ocena	 doko-
nań	 Banku	 Spółdzielczego	
w	 Juchnowcu	 Górnym	 jest	
cichą	 podpowiedzią	 gdzie	
powinniśmy	 lokować	 swe	
oszczędności.																	(BOP)

	 Gminny	 Ośrodek	 Po-
mocy	Społecznej	w		Juchnow-
cu	Kościelnym	wychodząc	na-
przeciw	 potrzebom	mieszkań-
ców	 Gminy	 Juchnowiec	 Ko-

ścielny,	od	maja	2009r.	rozpo-
czął	 realizację	 kolejnego	 Pro-
jektu	 systemowego	 pn.	 „Ak-
tywność	 i	 integracja	 –	 sposób	
na	lepsze	jutro”	współfinanso-
wanego	przez	Unię	Europejską		
w	ramach	Europejskiego	Fun-
duszu	 Społecznego.	 Projekt	
ten	 skierowany	 jest	 do	 osób	
korzystających	z	pomocy	spo-

łecznej,	 w	 wieku	 aktywności	
zawodowej,	 bezrobotnych	 lub	
utrzymujących	się	z	gospodar-
stwa	rolnego	o	niskich	i	nieak-
tualnych	kwalifikacjach	zawo-

dowych.	Celem	głównym	pro-
jektu	 jest	 zwiększenie	 aktyw-
ności	 zawodowej	 osób	 bezro-
botnych	 zamieszkujących	 na	
terenie	gminy	Juchnowiec	Ko-
ścielny.	Poprzez	treningi	inter-
personalne	 oraz	 szkolenia	 za-
wodowe,	które	przeprowadzo-
ne	 zostaną	 w	 toku	 realizacji	
projektu,		uczestnicy	będą	mo-

gli	podnieść	swoje	kwalifikacje	
zawodowe,	zwiększyć	zdolno-
ści	komunikacyjne,	motywację	
do	samodzielnego	działania,	a	
tym	samym	przezwyciężyć	ne-
gatywne	skutki	bezrobocia.
	 27	 maja	 odbyło	 się	
pierwsze	 spotkanie	 uczestni-
ków	projektu	oraz	zespołu	pro-
jektowego.	Beneficjenci	zosta-
li	poinformowani	o	źródłach	fi-
nansowania	projektu,	omówio-
ne	 zostały	 cele	 projektu,	 jego	
zadania	i	oczekiwania	zarówno	
ze	strony	uczestników	jak	i	re-
alizatorów	Projektu.	Uczestni-
cy	spotkania	byli	bardzo	zado-
woleni,	 że	 został	 poświęcony	
im	czas	oraz	 	że	ktoś	się	nimi	
zainteresował.	 Ośrodek	 nato-
miast	mając	na	uwadze	dobro	
podopiecznych,	ze	swojej	stro-
ny	dołoży	wszelkich	starań	by	
realizowany	projekt	spełnił	ich	
potrzeby	oraz	oczekiwania.

KORDYNATOR	PROJEKTU
	„Aktywność	i	integracja	-	
sposób	na	lepsze	jutro”

Urszula	Szotko

VII Festyn Parafialny
w Kleosinie

	 W	niedzielę,	14	czerwca	
br.,	mimo	bardzo	niesprzyjają-
cej	 aury,	odbył	 się	VII	Festyn	
Parafialny	w	Kleosinie	–	siód-
my	 festyn	 na	 siedem	 lat	 ist-
nienia	 parafii.	 Jak	 co	 roku	 na	
uczestników	 festynu	 czekało	
wiele	 atrakcji,	 wśród	 których	
znalazł	się	też	konkurs	z	atrak-
cyjnymi	 nagrodami	 przygoto-
wany	 przez	 Starostwo	 Powia-

towe	w	Białymstoku.
	 Mieszkańcy	Kleosina,	a	
także	 Białegostoku,	 Juchnow-
ca	 i	 pobliskich	 miejscowo-
ści	mogli	obejrzeć	m.in.	poka-
zy	sztuki	walki,	pobawić	się	z	
Klanzą,	 spróbować	wyśmieni-
tych	 potraw	 i	 ciast	 przygoto-
wanych	przez	kleosińskich	pa-

rafian,	 wziąć	
udział	w	loterii	
fantowej	 oraz	
obejrzeć	 wy-
stępy	 zespo-
łów	 wokalno-
muzycznych	 z	
bardzo	 ciepło	
przyjętym	 ze-
społem	 Eleny	
Rutkowskiej	

„Cygańskie	 cza-
ry”.	
	 Celem	 fe-
stynu,	 poza	 dobrą	
zabawą,	 było	 ze-
branie	 funduszy	
na	 zorganizowanie	
Ośrodka	 Kultury	
Chrześcijańskiej	w	

parafii	w	Kleosinie.	
	 W	 namiocie	 Starostwa	
Powiatowego	 w	 Białymsto-
ku	nie	tylko	można	było	wziąć	
udział	 w	 konkursie,	 prowa-
dzona	 też	 była	 akcja	 mająca	
na	 celu	 promocję	 zdrowia,	 a	
zwłaszcza	profilaktykę	chorób	
nowotworowych.	

PI-SPwB

Festyn na powitanie lata
	 Tradycyjnie	na	powitanie	 lata	Ośrodek	Kultury	 	w	 Juch-
nowcu	Kościelnym	organizuje	festyn	w	Bogdankach.	Tegoroczna	
impreza	zapowiada	się	atrakcyjnie.	Niezależnie	od	wieku	każdy	z	
przyjemnością	będzie	mógł	spędzić	swój	wolny	czas	na	świeżym	
powietrzu.	
	 Zapraszamy	 od	 godziny	 16.00	 na	 plac	 przy	 Szkole	 Pod-
stawowej	w	Bogdankach.	O	tej	godzinie	rusza	nasz	festyn.	Roz-
pocznie	go	teatrzyk	„Miś”	przedstawieniem	dla	najmłodszych	pt.	
„Kłapouchy	i	przyjaciele”.	Następnie	swoje	umiejętności	pokażą	
nasi	strażacy	z	OSP.	Na	pewno	rozbawi	wszystkich	znany	kaba-
ret	białostocki	„Lumbago”.
	 Od	godziny	19.00	zacznie	się	zabawa	taneczna	z	zespołem	
muzycznym	„Sonel”.	Nie	zabraknie	innych	atrakcji	dla	dorosłych	
i	dzieci.	

Serdecznie zapraszamy 5 lipca (niedziela).

W Bogdankach
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Sklep na medal

niestraszny, gdy dobre zaopatrzenie
K r y z y s

	 Kryzys	 nie	 straszny,	 gdy	
dobre	zaopatrzenie
	 Przed	 kilkoma	 dniami	
odwiedziłem	 sklep	 spożywczy	
„Róża”	 położony,	 w	 Juchnowcu	
Kościelnym	 przy	 ul.	 Klonowej	
10.	Moim	celem	było	sprawdze-
nie	jak	w	dobie	panującego	kryzy-
su	prosperuje	mała	placówka	han-
dlowa.
	 Jak	 zwykle	 w	 sklepie	
wszystkie	półki,	gabloty	oraz	za-
mrażarki	zapełnione	były	do	mak-
simum	towarem.
	 Zapytana	 o	 kryzys	 w	
handlu	 właścicielka	 placówki	
Stanisława	Różańska	odpowie-
działa	bez	zastanowienia.
	 Proszę	Pana,	o	jakim	kry-
zysie	Pan	mówi.	Mój	sklep	 tego	
nie	 odczuwa.	 Po	 prostu	 trzeba	
dbać	o	klientów.	Towar	musi	być	
świeży	i	w	dużym	asortymencie.	
Proszę	spojrzeć	do	gabloty	z	wę-
dlinami	wybór	jest	duży.	Tak	jest	
z	 warzywami,	 pieczywem	 i	 in-
nym	 towarem,	 który	 tu	 sprzeda-
jemy.	Musi	też	być	umiarkowana	
cena	 artykułów.	By	 tak	 było	 nie	
można	siedzieć	z	założonymi	rę-

koma.
	 Zresztą	 zauważyłam,	 że	
kupujący	 są	 wybredni,	 nie	 tyle	
zwracają	uwagę	na	cenę,	a	raczej	
na	jakość	artykułów.
 Ma	Pani	jednak	w	Juch-
nowcu	 Kościelnym	 konkuren-
cję	w	postaci	dwóch	sklepów	o	
tej	samej	branży.
	 Tu	 się	 Pan	 myli	 każdy	
sklep	ma	swoich	stałych	klientów.
Tak,	 ale	 Pani	 sklep	 leży	 na	
obrzeżu	miejscowości.
	 To	niczego	nie	zmienia.	W	
spożywkę	zaopatrują	się	u	nas	też	

mieszkańcy	sąsiednich	wsi,	a	tak-
że	odległych	ulic	naszej	miejsco-
wości.
 Na	 zadanie	 więcej	 py-
tań	nie	mogłem	sobie	pozwolić.	
Właścicielka	 i	 pracująca	 tego	
dnia	ekspedientka		-	Katarzyna	
Półtarzycka	 uwijały	 się	 jak	 w	
przysłowiowym	 ukropie.	 Dru-
giej	 ekspedientki	 Małgorzaty	
Szczytko	nie	było,	ponieważ	za-
chorowała,	 Mimo,	 że	 były	 go-
dziny	 południowe	 kolejka	 ku-
pujących	była	spora.

(grom)

ćwiczeń,	 	 pod	 kierunkiem	
Jolanty	 Zuzdy.	 Stretching	
poprowadziła	 Urszula	 No-

wakowska,	 a	 ćwiczenia	 z	
aerobiku	 –	 Anna	 Grabow-
ska,	body	art.	–	również	Jo-

lanta	 Zuzda.	 Zasada		
rywalizacji	 była	 dość	
prosta:	wygrywa	 ten	 ,	
kto	 dotrwa	 do	 końca.	
Mało	 tego,	 sędziowie	
punktowali	 również	
precyzyjność	 	 wyko-
nywania	ćwiczeń.
	Publiczność	 głośno	
dopingowała	 uczest-
niczki	 mini	 maratonu	
(mężczyźni	 nie	 wzię-
li	 udziału),	 zagrzewa-
jąc	do	walki	o	najlep-
sze	 miejsca.	 Werdykt	
sędziów	 był	 następu-

jący:	pierwsze	miejsce	zdo-
była	Maria	Musiał,	drugie	–	
Katarzyna	 Paszko,	 na	 trze-
cim	 uplasowała	 się	 	 Marta	
Tugeman.	
Wszyscy	 z	 aplauzem	 przy-
jęli	 żywiołowy	 pokaz	 tań-
ca	 nowoczesnego	w	wyko-
naniu	 studentek	 	Wydziału	
Zarządzania	 PB.	 Wystąpi-
ły:	 A.	 Zarzecka,	 M.	 Tuge-
man,	A.	Gryko,	K.	Kędzie-
rewicz,	B.	Kalinowska,	M.	
Glińska

(t)

Powstnie

Fundusz
 Sołecki

Maraton AEROBIKU
Wydarzenie kulturalne

pacji	 w	 	 kosztach	 infrastruk-
tury	 :	 wykonanie	 wodocią-
gów,	 kanalizacji,	 dróg,	 Teraz	
władze	gminy	mają	olbrzymie	
kłopoty,	aby	sprostać	finanso-
wo	koniecznym	inwestycjom.
	 Skarbnik	 gminy	 Anna	
Jakuć	 poinformowała	 o	 za-
miarze	 utworzenia	 funduszu	
sołeckiego,	 o	 czym	 muszą		
zadecydować	 	 radni	 na	 sesji	
Rady	Gminy,		podejmując	sto-
sowną	 uchwałę.	 Fundusz	 po-
wstanie		na	mocy	ustawy		sej-
mowej		z	20	lutego	2009	roku.	
Pieniądze	mogą	 być	 przezna-
czone	 na	 realizację	 przedsię-
wzięć	w	danej	wsi,	a	które	są	
zadaniami	 własnymi	 gminy,	
służą	poprawie	warunków	ży-
cia	mieszkańców	 i	 są	 zgodne	
ze	 strategią	 rozwoju	 gminy.	
Do	 31	 lipca	 wójt	 poinformu-
je	 poszczególne	 sołectwa,	 ile	
środków	 finansowych	 	 otrzy-
ma	 każda	 wieś	 (jest	 odpo-
wiedni	wzór	obliczania,	 	 	 za-
pisany	w	ustawie)	
	 Jak	 powiedziała	 pani	

Anna		Jakuć,			wieś	ma	2	mie-
siące	 na	 napisanie	 wniosku:	
co	 mieszkańcy	 chcą	 zrobić,	
muszą	 też	 oszacować	 kosz-
ty.	Wniosek	uchwala	zebranie	
wiejskie	z	 inicjatywy	sołtysa,	
rady	sołeckiej	lub	co	najmniej	
15	pełnoletnich	mieszkańców	
sołectwa.	Wniosek	należy	zło-
żyć	 	do	wójta,	 	najpóźniej	do	
30	 września	 ,	 aby	 mógł	 być	
uwzględniony	w	projekcie	bu-
dżetu	gminy	na	przyszły	 rok.	
Będą	to	normalne	wydatki,		re-
alizowane	zgodnie	z	ustawą	o	
finansach	publicznych.	Skarb-
nik	 wymienił	 liczne	 przykła-

dy,	 	 	 na	 jakie	 cele	mogą	 być	
wydatkowane	pieniądze	z	fun-
duszu	sołeckiego;	można	wy-
równać		kawałek	drogi,	napra-
wić	 	chodnik,	zakupić	 	sprzęt	
do	świetlicy,	posadzić	drzew-
ka	i	krzewy	wokół		remizy,	za-
kupić		stroje	dla	zespołu	ludo-
wego,	urządzić	festyn,	itp.	Je-
śli	 wniosek	 sołectwa	 spełnia	
wszelkie	 wymogi	 ustawowe,		
wójt	nie	może	go	odrzucić.
	 Jarosław	Danowski	od-
niósł	się	pokrótce	do	strategii	
rozwoju	 gminy,	 która	 w	 nie-
długim	 czasie	 powinna	 być	
uchwalona	przez	Radę	Gminy.	
Omówił		niektóre	zamierzenia		
inwestycyjne,	m.in.	 planowa-
ną	 budowę	 	 południowej	 ob-
wodnicy	Białegostoku,	uloko-
wanie		budowy	mieszkań		so-
cjalnych	 w	 Juchnowcu	 Dol-
nym.	 Wskazał	 też	 na	 grupę	
zadań		społecznych,	które		po-
służą	 	 aktywizacji	 mieszkań-
ców	 na	 rzecz	 własnego	 śro-
dowiska.	Oczekujemy	 zwięk-
szenia	roli	rad	sołeckich	w	po-

dejmowaniu	inicjatyw,		w	celu	
polepszenia	 warunków	 życia	
mieszkańców.
	 W	końcowej	części	spo-
tkania		b.	wójt		Zygmunt	Ko-
rol	 przedstawił	 	 inicjatywę	
społeczną	 	 ufundowania	 	 ta-
blic	 poświeconych	 ofiarom	 II	
Wojny	 Światowej,	 mieszkań-
com	 Ziemi	 Juchnowieckiej.	
W	 tym	 roku	 będzie	 obcho-
dzona	 70.	 rocznica	 wybuchu	
tej	 ludobójczej	 wojny.	 Tabli-
ce	mają	 	 być	 umieszczone	w	
obrębie	świątyń		katolickich		i	
cerkwi,		na	terenie	naszej	gmi-
ny.																																					 (k) 
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XXXIII sesja  Rady Gminy 

U c h w a l o n o  p l a n  o d n o w y 
Juchnowca Dolnego

 23	 czerwca	 odbyła	
się	w	Ośrodku	Kultury	XXXIII	
sesja	Rady	Gminy		Juchnowiec	
Kościelny,	 którą	 prowadził	
przewodniczący	RG	–	Krzysz-
tof	Marcinowicz.	Na	początku	
obrad	głos	 zabrał	 	 były	 sołtys	

Śródlesia,	Władysław	Szubart;	
odczytał	 on	 oświadczenie,	 w	
którym	 przeprosił	 Krzyszto-
fa	 Marcinowicza	 za	 wszelkie	
zarzuty	 w	 związku	 z	 pełnie-
niem	 funkcji	 przewodniczące-
go	 Rady.	 Tekst	 oświadczenia	
drukujemy	w	całości.

	 Wójt	 Czesław	 Jakubo-
wicz	 	 i	 przewodniczący	 RG	
przekazali	 informacje	ze	 swo-
jej	działalności	w	okresie	mię-
dzysesyjnym.	Jak	zwykle	były	
interpelacje	 i	 zapytania	 rad-
nych.	W	tej	części	obrad		rad-
ny	 Grzegorz	 Śliwowski	 poin-
formował	o	inicjatywie	byłego	
wójta	Zygmunta	Korola,	aby	w	
70.		rocznicę	wybuchu	II	Woj-
ny	 Światowej	 ufundować	 ta-
blice	 upamiętniające	 marty-
rologię	 	 mieszkańców	 Ziemi	
Juchnowieckiej.	 Powstał	 spo-
łeczny	 komitet,	 	 który	 zajmu-
je	się	realizacją	tej	inicjatywy.
	 Zanim	 doszło	 do	 gło-
sowania	 projektu	 uchwały	 w	

sprawie	 zatwierdzenia	 planu	
odnowy	miejscowości	Juchno-
wiec	Dolny,			Jarosław	Danow-
ski		musiał		dobitnie	przekony-
wać,	że	taki	plan	jest	niezbęd-
ny,	wiąże	się		bowiem	z	szan-
są	 uzyskania	 dotacji	 unijnych	

przez	Oś	rodek	Kultury	na	uru-
chomienie	 telewizji	 interneto-
wej	i		galerii	wirtualnej	malar-
stwa	oraz	rękodzieła	artystycz-
nego	 miejscowych	 twórców.	
Realizacja	 projektów	 umożli-
wi	 dzieciom	 i	 młodzieży	 do-
stęp	 	 do	 nowoczesnymi	 tech-

nologii	informatycznych,	które	
zostaną	wykorzystane	również	
do	 promocji	 gminy	 w	 kraju	 i	
za	granicą.	Społeczność	lokal-
na	będzie	lepiej	poinformowa-
na	o	tym,		co	się	dzieje	w	gmi-
nie	Juchnowiec	Kościelny;	bę-
dzie	można	produkować	filmy,	
prowadzić	 transmisje	 	 z	 waż-
nych	 wydarzeń	 sportowych,	
kulturalnych,	 itp.	 Wszech-
stronna	 argumentacja	 przeko-
nała	 radnych,	by	powziąć	sto-
sowną	uchwałę.	
	 Radni	 wysłuchali	 infor-
macji	 o	 pracach	 związanych	
ze	 sporządzeniem	 miejscowe-
go	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego.	 Wywiązała	

się	 dyskusja	 odnośnie	 projek-
tu	uchwały	w	sprawie	wyraże-
nia	 zgody	 na	 zakup	 nierucho-
mości,	tj.	działki	w	sąsiedztwie	
boiska	 sportowego	 w	 Juch-
nowcu	Dolnym.	M.in.	Krzysz-
tof	 	Marcinowicz	domagał	 się	

przełożenia	tego	tematu	na	ko-
lejną	 sesję,	 aby	 w	 tym	 czasie	
Komisja	 Rewizyjna	 RG	 prze-
analizowała	 ,	 czy	 uzgodniona	
cena	jest	właściwa.	Wójt	prze-
strzegał,	 by	 nie	 odwlekać	 de-
cyzji,	albowiem	właściciel	nie-
ruchomości	 może	 ją	 sprzedać	
i	 przeznaczy	 na	 budowę	 	 do-
mów	 mieszkalnych,	 a	 wów-
czas	 ograniczona	 zostanie		
działalność	 sportowa	 i	 kultu-
ralna	na	terenie	stadionu.	Rad-
ni	 przegłosowali	 jednak	 prze-
sunięcie	tej	sprawy	na	przyszłą	
sesję
	 Przyjęto	 uchwałę	 w	
sprawie	 rozłożenia	 na	 raty	
płatności	 należności	 z	 tytu-
łu	opłaty	rocznej	za	wieczyste	
użytkowanie	 gruntów	 gminy	
Juchnowiec	 Kościelny.	 Rad-
ni	podjęli	też	uchwały	w	spra-

wie	 	 przystąpienia	 do	 sporzą-
dzenia	 miejscowych	 planów	
zagospodarowania	 przestrzen-
nego	 części	 wsi	 Ignatki	 (ob-
szar	planistyczny	Ignatki	wieś	
–	 Wschód);	 wsi	 Stanisławo-
wo		(obszar	planistyczny		Sta-

nisławowo).	Polecono	zaś,	aby	
miejscowym	planem	zagospo-
darowania	przestrzennego		ob-
jąć	 pozostałą	 część	 Kleosina,	
a		nie	tylko	obszar	planistycz-
ny	Horodniany	–	Wschód.	Re-
ferat	Planowania	Przestrzenne-
go	przygotuje	analizę	i	uzasad-
nienie	na	następną	sesję.
	 Rada	Gminy	postanowi-
ła	włączyć	Przedszkole	Samo-
rządowe	 w	 Juchnowcu	 Gór-
nym	do	Zespołu	Szkół	im.	ks.	
Jerzego	 Popiełuszki.	 Uchwa-
lono,	 iż	Zespół	Szkół	w	Juch-
nowcu	Górnym	stanie	się	szko-
łą	wiodącą	 	w	 sprawie	 sposo-
bu	prowadzenia	obsługi	admi-
nistracyjno-	finansowej	 	 szkół	
na	terenie	naszej	gminy.	Decy-
zją	Rady	gmina	udzieli	pomo-
cy	finansowej	Powiatowi	Bia-
łostockiemu		w	realizacji		prze-

budowy	drogi	 	 powiatowej	 nr	
1483B	 Białystok	 –	 Hryniewi-
cze	 -	 Juchnowiec	 	 Kościelny	
–	Biele	–	Tryczówka	-	Wojsz-
ki	–	droga	S19.	
	 Ważnym	 	 wydarzeniem	
tej	sesji	było	podjecie	uchwały	
o	wyodrębnieniu	funduszu	so-
łeckiego		w	2010	roku	(	pisze-
my	o	tym	więcej	w	innym	miej-
scu).Uzupełniono	 też	 skład	
osobowy	stałych		komisji	Rady	
Gminy,		w	związku	z	wyborem	
Marka	Jóźwika	na	radnego.	(k)	

KRUS
Komunikat

	 Kasa	Rolniczego	Ubez-
pieczenia	 Społecznego	 Od-
dział	Regionalny	w	Białymsto-
ku	 informuje	 o	 podwyższeniu	
wysokości	 zasiłku	 chorobo-
wego	przysługującego	osobom	
podlegającym	 ubezpieczeniu	
społecznemu	rolników.
	 Od	 dnia	 24	 czerwca	
2009	r.	kwota	zasiłku	chorobo-
wego	wynosi	10,00	zł	za	każ-
dy	 dzień	 czasowej	 niezdolno-
ści	do	pracy	trwającej	nieprze-
rwanie	co	najmniej	30	dni.
	 Powyższa	 zmiana	 wy-
nika	 z	 rozporządzenia	 Mini-
stra	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	
z	dnia	21	maja	2009	r.	w	spra-
wie	określenia	nowej	wysoko-
ści	 jednorazowego	 odszkodo-
wania	 z	 tytułu	 wypadku	 przy	
pracy	 rolniczej	 lub	 rolniczej	
choroby	zawodowej	oraz	zasił-
ku	chorobowego,	ogłoszonego	
w	 Dzienniku	 Ustaw	 z	 dnia	 9	
czerwca	2009	r.	nr	87	poz.	727.

DYREKTOR	
mgr	Barbara	Sołomiewicz
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Jedyny taki Jubilat 
w gminie

	 Panie	 Prezesie	 z	
tego,	 co	 mi	 wiadomo	 po-
czątki	 Pana	 pracy	 zawo-
dowej	nie	były	związane	z	
bankowością?
	 Tak	to	prawda.	Pierw-
szą	moją	pracą	po	skończe-
niu	 Technikum	 Rolnicze-
go	w	Białymstoku	był	obo-
wiązkowy	staż,	który	odby-
łem	w	Hołówkach,	 w	 tam-
tejszym	 oddziale	 Państwo-
wego	Gospodarstwa	Ogrod-
niczego	 Ignatki.	 Gdy	 staż	
dobiegał	 końca	 kierownic-
two	 PGO	 chciało	mnie	 za-
trzymać	i	powierzyć	mi	sta-
nowisko	kierownika	w	tym	
zakładzie.	 Uważałem	 jed-
nak,	iż	jestem	za	młody,	by	
kierować	ludźmi	o	wiele	lat	
starszymi.	 Podjąłem	 pra-
cę	Urzędzie	Gminy	w	Boć-
kach	 jako	 agronom.	 Tam	
pracowałem	 od	 1969	 do	
1975	roku.	Okres	pobytu	w	
tej	gminie	wspominam	bar-
dzo	mile.
 Tym	 bardziej,	 że	
tam	 	 poznał	 Pan	 swoją	
żonę		Marię.
	 Między	 innymi,	 ale	
nie	tylko.	Bardzo	dobrze	mi	
się	tam	pracowało.
	 Dlaczego	 więc	 opu-
ścił	Pan	Boćki?
	 Ciągle	 szukałem	 	 no-
wych	 wyzwań.	 Przesze-
dłem	 do	 pracy	 w	 Gminnej	
Spółdzielni	 „Samopomoc	
Chłopska”	 w	 Zabłudowie	

obejmując	 stanowisko	 wi-
ceprezesa	Zarządu	ds.	Rol-
nych.	Tam	pracowałem	trzy	
lata.
	 W	 roku	 1978	 podją-
łem	 	 pracę	 w	 Banku	 Spół-
dzielczym	 w	 Juchnowcu	
Górnym.
	 Obejmując	 stanowi-
sko	dyrektora?
	 Tak,	 poprzednika	 ,	
Pana	 Jana	 Horbaczewskie-
go	który,	właśnie	odchodził	
ze	 względów	 zdrowotnych		
na	 rentę	 chorobową.	 Wy-
jaśnię	 tylko,	 że	 wówczas	
prezesi	 banków	 spółdziel-
czych	 funkcje	 te	 piastowa-
li	społecznie.	W	roku	1985,		
gdy	 uchwalono,	 iż	 na	 cze-
le	banku	jako	prezesi	staną	
etatowcy	 członkowie	 juch-
nowieckiej	 placówki	 fi-
nansowej	 powierzyli	 mi	 tą		
funkcję.	I	w	ten	sposób	mo-
głem	 kontynuować	 swoje	
obowiązki	kierownicze.
 W	 jakiej	 kondycji	
zastał	Pan	ten	bank?
	 W	 dobrej.	 Nie	 było	
tu	 jakiś	 dużych	 zaległości,	
kadra	 pracownicza	 była	
dobra,	 stabilna.	 Mieścili-
śmy	 się	w	małym	budynku	
obok,	gdzie	dziś	mieści	się	
apteka.	 Na	 dzisiejsze	 cza-
sy	 standard	 ten	 by	 nie	 od-
powiadał	.
 Podjął,	 więc	 Pan	 z	
Zarządem	męską	decyzję.
	 Można	to	tak	nazwać.	

Podjęliśmy	decyzję	o	budo-
wie	nowej	 siedziby	Banku.	
Stało	 to	 się	 w	 `1994	 roku.	
Powiem	 szczerze,	 dzięki	
dobrej	współpracy	z	Zarzą-
dem	 bielskiego	 „Unibudu”			
wybudowana	 została	 nowa	
siedziba	 naszej	 placówki	 .	
Pobudowano	 nowy	 budy-
nek	 Banku	 oraz	 	 parking	
przed	 Bankiem	 i	 na	 zaple-
czu	ogrodzając	posesją		.
	 Wówczas	 niektórzy	 z	
mieszkańców	tutejszej	gmi-
ny	 zarzucali,	 że	 budujemy	
sobie	gmach	,	dziś	te	osoby	
mają	 inne	 zdanie	 o	 ówcze-
snym	 posunięciu.	 Klien-
ci	 przyjmowani	 są	w	 kom-
fortowych	 warunkach,	 ta-
kich		jak	w	bankach	w	Bia-
łymstoku.	 Obecnie	 zacho-
dzi	konieczność	wykonania		
remontu	 budynku	 na	 ze-
wnątrz	 i	wewnątrz	 	Banku.	
Mamy	 pełną	 komputeryza-
cję,	 jesteśmy	 wypłacalni,	
gotowi	zawsze	na	wsparcie	
gospodarczych	 inicjatyw	
przy	zastosowaniu	niskiego	
oprocentowania,	 a	 przede	
wszystkim	 dysponuję	 do-
świadczoną	 kadrą	 pracow-
niczą,	 która	 zawsze	 i	 każ-
demu	 interesantowi	 służy	
fachową	pomocą.
 Wspaniale.	 Panie	
Prezesie	 mam	 rozeznanie	
tutejszej	 społeczności	 o	
Pana	i	Pańskiej	załogi	go-
spodarności	 i	 wspieraniu	
inicjatyw	społecznych.
	 Czynimy	 to	 w	 miarę	
naszych	 skromnych	 możli-
wości.
 I	 znowu	 ta	 skrom-
ność,	 ale	 przejdźmy	 do		
rzeczy.
Do	 Pana	 przyjścia	 tu-
tejszy	 bank	 był	 placów-
ką	 działającą	 tylko	 tu	 na	
miejscu,	 później	 jednak	
nastąpiła	ekspansja.
	 To	nie	tylko	moja	za-
sługa,	 wymogły	 to	 przepi-
sy	Narodowego	Banku	Pol-
skiego,	 który	 nakreślił	 li-
mit	 funduszy	własnych	 dla	
banków,	 które	 mogą	 pro-
wadzić	 działalność	 samo-
dzielną.	 Najpierw	 było	 to	
300,	później	500,	a	następ-
nie	milion	euro.

	 Postawiłem	 na	 pe-
wien	manewr,	na	fuzję	z	są-
siedzkim	 bankiem	w	Turo-
śni	 Kościelnej.	 Nastąpiło	
to	 w	 2001	 r.	Wówczas	 za-
częliśmy	 się	 rozwijać,	 jak	
pan	 to	 mówi	 nastąpiła	 na-
sza	ekspansja	na	rynek.	Ku-
piliśmy	 budynek	 od	 gminy	
w	Kleosinie	i	utworzyliśmy	
tam	naszą	filię,	która	nieźle	
prosperuje.	 Moim	 zdaniem	
był	to	strzał	w	dziesiątkę.
Dziś	 dysponujemy	 Ban-
kiem	 w	 Juchnowcu	 Gór-
nym	oraz	Oddziałem		w	Tu-
rośni	 Kościelnej	 i	 Filią	 w	
Kleosinie.
 A	 co	 oferujecie,	 ile	
macie	członków	itp.?
	 W	 tej	 chwili	 mamy	
695	 członków.	 My	 jeste-
śmy	 bankiem	 lokalnym,	 a	
nie	 komercyjnym.	 Musi-
my	 dbać	 nie	 tylko	 o	 zysk,	
ale	przede	wszystkim	o	 in-
teresy	 naszych	 członków.	
Szczególnie	 kredytujemy	
rolnictwo	 tzw.	 kredytami	
preferencyjnymi,	które	nie-
kiedy	 są	 na	 granicy	 opła-
calności..	A	 nawet	 realizu-
jąc	niektóre	linie	działalno-
ści	 musimy	 dokładać.	 Jed-
nak	naszą	misją	jest	zaspo-
kojenie	 potrzeb	 naszych	
członków,	 przede	 wszyst-
kim	 rolników.	 Staramy	 się	
też	wspierać	 finansowo	sa-
morząd	 lokalny	 i	wszelkie,	
acz	 słuszne	 i	 pożyteczne	
inicjatywy	społeczne.
	 Nie	mówię	jednak,	że	
nie	 mamy	 działalności	 ko-
mercyjnej,	 bo	 takowa	 jest	
również.	 Udzielamy	 kre-
dyty	 komercyjne	 jak	 ban-
ki	 zajmujące	 się	 tylko	 taką	
działalności,	zaznaczam,	że	
często	 	 niżej	 oprocentowa-
ne	 od	 banków	 komercyj-
nych.	
	 	 Jeśli	 zaś	 chodzi	 o	
działalność	 oszczędnościo-
wą,	to	poszliśmy	daleko	do	
przodu.	 Wprowadziliśmy	
nowe	 produkty	 takie	 jak	
konta	 internetowe,	 za	 za-
łożenie,	którego	klient	pła-
ci	 złotówkę	 i	 złotówkę	 za	
przelew.	Jest	to	opłata	sym-
boliczna	 i	 jako	 bank	 dużo	
do	 niej	 dokładamy.	 Chcąc	

pozyskać	 klientów	 musi-
my	 szukać	 różnych	 	 form	
ich	 pozyskania	 ,	 co	 	w	du-
żej	mierze	-	nie	chwaląc	się	
-	nam	się	udaje.
	 Chcemy	 też	 dbać	 o	
prestiż	 banku.	 Moim	 zda-
niem	 jednym	 z	 jego	 ele-
mentów	 jest	 posiadanie	
sieci	 swoich	 bankomatów.	
Mamy	już	bankomat	w	Kle-
osinie.	W	najbliższym	cza-
sie	 	 uruchomimy	 też	 	 w		
Juchnowcu	 i	 Turośni	 Ko-
ścielnej.
 Panie	 Prezesie,	 	 to	
miał	 być	 wywiad	 o	 Panu,	
Pana	karierze	 zawodowej	
i	jubileuszu,	który	cichut-
ko	 przeminął,	 a	 rozmowa	
zeszła	na	 tory	reklamują-
ce	 działalność	 Pana	 ban-
ku.	Dość	tego!
	 Z	 tego,	 co	 wiem	 to	
Pana	rodzina	jest	rodziną	
bankowców?
	 W	 pewnej	 mierze.	 Ja	
w	 bankowości	 pracuję	 już	
jak	 pan	 zauważył	 ponad	
30	 lat.	 Moja	 małżonka	 do	
przejścia	na	emeryturę	pra-
cowała	w	Banku	PKO	na	ul	
Chrobrego	w	Białymstoku,	
syn	również	pracuje	w	ban-
kowości	.
	 A	synowa,	wnuczka?
	 Synowa	 pracuje	 w	
księgowości	i	 też	ma	zwią-
zek	z	cyferkami.
	 Co	do	mojej	kochanej	
6-letniej	 wnuczki	 Gabry-
si,	 to	ona	odżegnuje	 się	od	
bankowości.	W	przyszłości	
chce	zostać	weterynarzem.
 Panie	 Prezesie	 ser-
decznie	 dziękuję,	 że	 przy	
okazji	 jubileuszu	 udało	
mi	się	wydobyć	kilka	zdań	
na	 temat	 prywatności,	 bo	
zamiast	 o	 Pana	 jubile-
uszu	 mówiliśmy	 o	 Banku	
w	Juchnowcu	Górnym.
	 W	 imieniu	 redak-
cji	i	Czytelników	życzymy	
Panu	 wiele	 zdrowia	 i	 ko-
lejnych	 sukcesów,	 a	 eme-
rytury	za	kolejne	30	lat!!!

Ryszard Świerczewski

 Czterdzieści lat pracy w tym trzydzieści kierowania instytucją w  gminie Juchnowiec Kościelny. Tym drugim jubile-
uszem, który już minął może poszczycić  się tylko jedna osoba. Nie było z tej okazji żadnej fety, bo obchodził go skromny czło-
wiek, acz znany  i szanowany w środowisku  - Eugeniusz Antoniuk, prezes Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym.
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ADAM PILECKI
Mówi Sołtys 

Renowacja boiska 
w Juchnowcu DolnymTargowisko w Rostołach

- OTWARTE

Zapraszamy w każdą sobotę

	 -	Trzy	kadencje	 jestem	
sołtysem,	 to	długo,	ale	skoro	
mieszkańcy	Janowicz	wybie-
rają	 mnie,	 trudno	 jakoś	 	 od-
mówić.	 Widocznie	 mają	 do	
mnie	 zaufanie.	 Ojciec	 mój	
sołtysował	 do	 lat	 sześćdzie-
siątych,	 żona	 Elżbieta	 	 peł-
niła	 tę	 funkcję	 jako	pierwsza	
kobieta	w	gminie.	Można	po-
wiedzieć,	że	jest	to	swego	ro-
dzaju	tradycja	w	naszej	rodzi-
nie.	
	 Urodziłem	 się	 w	 Ja-
nowiczach,	 znam	 więc	 do-
kładnie	 	 swoją	 wieś	 i	 tutej-
szych	ludzi.		Pamiętam	obraz	
tej	 wsi	 przed	 laty	 i	 obecnie.	
Zmiany	są	widoczne	i	na	ogół	
pozytywne.	 Przede	 wszyst-
kim	mamy	niezłe	drogi	asfal-
towe	do	wsi	i	na		kolonię.	Po-
wstały	też		nowe	budynki.	To	
prawda,	 że	 przez	 kilkadzie-
siąt	 lat	 ubyło	 	 gospodarstw,	

dało	 się	 zauważyć	 	 starze-
nie	się		naszej	małej	społecz-
ności.	Jednakże,	ostatnio,	 	są	
pocieszające	 objawy	 powro-
tów	 na	 wieś,	 gdzie	 młodzi	

znajdują	 	 swoje	 miejsce	 do	
życia	 i	 pracy.	Mój	 syn	Rafał	
jest	tego	dobrym	przykładem.	
Ludzie	 obecnie	 mają	 	 samo-
chody,	 cóż	 	 to	 jest	 dojechać		

do	 Białegostoku.	 Niedaleko	
przecież	do	wielkiego	miasta.
	 Mamy	 u	 nas	 kilka	
większych	 gospodarstw,	 po-
zostałe	 są	 raczej	 niewielkie.	
Rolnicy	 nastawiają	 się	 	 na	
hodowlę	 	 bydła	 mlecznego.	
Pomimo,	 że	 opłacalność	 	 tej	
produkcji	wyraźnie	spada,	ale	
da	się	wytrzymać	finansowo.	
Prócz	 rolnictwa	mamy	w	 Ja-
nowiczach	podstawowe	usłu-
gi,	 najważniejsze	 ,	 że	 jest	
sklep,	 a	 poza	 tym	 -	 	 tartak	 i	
stolarnia.	
	 Cieszy	 mieszkańców	
mojej	wioski		rozpoczęcie	re-
montu	 remizy.	 	Dach	 już	zo-
stał	 zrobiony,	 teraz	 kolej	 na	
prace	 wewnętrzne.	 Trzeba	
położyć		nowy	tynk.	Spodzie-
wam	się,	że	w	 tym	 	 roku	za-
czniemy	 budować	 	 kanaliza-
cję	 ;	 realizacja	 tej	 inwesty-
cji	 jest	 zapisana	 w	 budżecie	

gminy.	 Muszę	 powiedzieć,	
że	wójt	Czesław		Jakubowicz		
jest	 przychylny	 naszym	 po-
trzebom,	może	i	 inne	sprawy	
uda	 się	 załatwić	w	 przyszło-
ści.
	 Co	 mnie	 trochę	 	 mar-
twi,	 	 to	 małe	 zaangażowa-
nie	mieszkańców	Janowicz	w	
pracy	na	rzecz	swojej	wsi.	Tu	
nie	 tyle	 chodzi	 o	 jakieś	 czy-
ny	 społeczne,	 ale	 o	 potrzebę	
rozmów,	inicjatywy,	zaintere-
sowanie	 wspólnymi	 sprawa-
mi.	Tego	mi	naprawdę	braku-
je.	 	 Jeszcze	na	koniec	o	 rad-
nych.	Nie	wiem	dlaczego	nie	
pokazują	 	 	 się	w	 naszej	wsi,	
nie	przyjadą		poro	zmawiać		z	
ludźmi,	 z	 sołtysem.	Widocz-
ni	są		tylko	w	czasie	kampanii	
przed	 wyborami.	 Kontakt	 na	
sesji	Rady	Gminy	jest	niewy-
starczający,	 przeważnie	 nie	
ma	czasu	na	rozmowy.							(t)

	 Coraz	 więcej	 handlują-
cych	i	kupujących	pojawia	się	
każdej	 soboty	 na	 targowisku	
w	 Rostołtach;	 wydaje	 sie,	 że	
miejsce	 to	przyjmie	się	wśród	
rolników,	 którzy	 będą	 chcie-
li	 sprzedawać	 	 swoje	produkt,	
czy	 to	 zboże,	 czy	 prosięta.	
Przyjeżdżają	też	kupcy	z	inny-
mi	 towarami	 	 potrzebnymi	 na	
co	 dzień	 i	 od	 święta.	Tak	 po-
winno	być,	na	tym	zależało	ini-
cjatorom	 urządzenia	 tego	 tar-
gowiska.	
	 Przyszedł	 czas	 na	 ofi-
cjalne	otwarcie,	które	nastąpiło	
20	czerwca	z	rana,	o	godzinie	

8.30	.	Przed	wjazdem	na	plac,		
przy	 świetlicy,	 zawisła	 biało-		
czerwona	 wstęga,	 którą	 prze-
cięli:	 wójt	 gminy	 Juchnowiec	
Kościelny	 -	 Czesław	 Jakubo-
wicz,	 przewodniczacy	 Rady	
Gminy	–	Krzysztof	 	Marcino-
wicz,	zastępca	wójta	–	Henry-
ka	Szklaruk	oraz	Bolesław	Ku-
likowski,	 który	 bardzo	 zabie-
gał,	aby	powstało	 	 targowisko	
w	 Rostołtach.	W	 tej	 wsi	 uro-
dzony,	 teraz	mieszka	w	 Juch-
nowcu	 Kościelnym,	 ale	 serce		
pozostało	na	zawsze	w	rodzin-
nej	wsi.	
	 Obecny	 był	 sołtys	 Ire-

neusz	Szotko	w	stroju	kowboj-
skim;	on	też	przysłużył	się	do	
realizacji	 inicjatywy,	 mocno	
wspieranej	 przez	 wójta	 Cze-
sława	Jakubowicza.	Dość	licz-
na	grupa	mieszkańców	Rostołt	
oraz		z	sąsiednich	wsi	przyjęła	
z	aplauzem		oficjalne	otwarcie	
targowiska.	 Tym	 bardziej,	 że	
przyjechały	popularne	w	gmi-
nie,	 i	 poza	 jej	 granicami,	Ko-
planianki,	 które	 swoimi	 pio-
senkami	 zabawiały	 publicz-
ność.	 I	 choć	 była	 to	 nietypo-
wa	 pora	 na	 popisy	 artystycz-
ne,			występ	pań	z	Koplan	był	
naprawdę	udany.
	 Nie	 zabrakło	 przy	 tej	
okazji	 życzeń	 i	 podziękowań,	
które	 zostały	 wypowiedziane	
przez	 wójta	 i	 Bolesława	 Ku-
likowskiego.	 Niewykluczone,	
że	 w	 	 niedalekiej	 przyszłości	
targowisko	będzie	miało	 swo-
ja	 stronę	 internetową,	 by	 za	
jej	 pośrednictwem	 prowadzić	
transakcje	handlowe.	
			 Przypominamy	 i	 zapra-
szamy	 na	 targowisko	 w	 Ro-
stołtach,	 	w	każda	sobotę	 ,	od	
godziny	6.	Tam	handluje	 się	 i	
kupuje	 w	 dobrej	 atmosferze,	
skutecznie,	a	przy	okazji	moż-
na	 spotkać	 swoich	 znajomych	
z	całej	gminy																												  (k)

	 Po	zakończeniu	 sezonu	
piłkarskiego	 Magnata	 Juch-
nowiec	 zaszła	 potrzeba	 rege-
neracji	 nawierzchni	 trawia-
stej	boiska	w	Juchnowcu	Dol-
nym.	 Urząd	 Gminy	 w	 Juch-
nowcu	 Kościelnym	 przezna-
czył	na	 to	11	 tys.	złotych.	19	
czerwca	 b.r.	 firma	Trawpol	 z	
Szepietowa	 wykonała	 szereg	
zabiegów	 ,aby	 doprowadzić	
obiekt	 do	 stanu	 sprzed	 sezo-
nu.	 Najpierw	 wysiała	 trawę		
specjalistycznym	siewnikiem.	
Dodatkowo,	 bezinteresow-

nie	wyrównała	 i	 uzupełniła	o	
ubytki	 płyty	głównej.	Na	ko-
niec	,by	zwiększyć	masę		ko-
rzeni	 trawy,	 wykonała	 aera-
cję	nawierzchni.	W	rezultacie	
stanie	 się	 ona	wtedy	bardziej	
elastyczna	 i	 odporna	 na	 dep-
tanie,	 zwiększając	 równocze-
śnie	 zdolności	 regeneracyjne.	
Jak	zwykle	nie	mogło	zabrak-
nąć	 podczas	 robót	 Jana	 Ma-
tejczyka,	dzięki	któremu	cały	
obiekt	sportowy	jest	w	dosko-
nałym	stanie.

RB
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W Juchnowcu Kościelnym i Rostołtach

DZIEŃ DZIECKA
	 30	 maja,	 o	 godzinie	
12.30,		na	placu	przed	Gmin-
nym	 Ośrodkiem	 Kultury	
w	 Juchnowcu	 Kościelnym,	
została	 przeprowadzona	 im-
preza	 z	 okazji	 Dnia	 Dziec-
ka,	 	 pod	 nazwą	 “Bajkowy	
Dzień	 Dziecka”.	 Głównymi	
atrakcjami	 imprezy	 dla	
przedszkolaków	 i	 uczniów	
szkoły	 podstawowej	 były:	
malowanie	 twarzy,	 zabawy	
sprawnościowe,	 m.in.	
przeciąganie	 liny,	 konkursy	
plastyczne,	 pokaz	 walk	 wik-
ingów.

	 Szczególną	 popula-
rnością	 cieszyła	 się	
możliwość	obejrzenia	z	bliska	
oręża	 i	strojów	wojowników,	
a	także	zmierzenie	się	z	nimi	
w	walce,	co	było,	oczywiście,		
gratyfikowane	 nagrodami.	
Dodatkową	atrakcją	był	stolik	
z	loterią,		a	także	dwa	potężne	
grille,	 	 wzbudzające	 niemałe	
zainteresowanie.
	 Impreza	 była	 prowad-
zona	 i	 zorganizowana	 przez	
studentów	IV	roku	pedagogiki	
kulturoznawczej	 z	 Wydziału	
Pedagogiki	 i	 Psychologii	
Uniwersytetu	 Białostockiego	
wraz	z	Ośrodkiem	Kultury	w	
Juchnowcu	Kościelnym.

Paweł Mogilewski

*****
	 W	Rostołtach,	studenci	
Wydziału	 Zarządzania	 Po-

litechniki	 Białostockiej	 (ki-
erunek:	turystyka	i	rekreacja)	
zorganizowali	wielki	happen-
ing		„Kolorowy	Dzień	Dziec-
ka”.	 Zanim	 zaczął	 	 padać	
deszcz,	 	 odbył	 się	 na	 placu	
przy	 świetlicy	 	 mistrzows-
ki	 pokaz	 jazdy	 na	 quadzie,		
w	 wykonaniu	 Sebastiana	
Małyszki	 (	 wicemistrz	 Pol-
ski).	 	 Również	 dzieci	 mogły	
przejechać	 się	 	 tym	 pojaz-
dem,		pod	opieką.	studenta.	
 Pogoda	 popsuła	 nieco	
szyki	 organizatorom.	 Nie	
brakowało	 jednakże	 atrakcji	

w	 świetlicy,	 gdzie	 studenci	
urządzali	 dzieciom	 gry	 i	
zabawy,	 malowali	 twarze,	
robili	maski,	 wspólnie	 twor-
zyli	 bajki.	 Powodzeniem	
cieszył	się		kącik		malowania	
dla	dzieci	oraz	 	występ	 teat-
rzyku.	 Najwięcej	 zabawy	
i	 śmiechu	 było	 przy	 wyk-
onywaniu	 masek	 gipsow-
ych	 	 dziecięcych	 twarzy.	
Wspólnie	 z	 dziećmi	 bawili	
się	 rodzice;	 był	 też	 drobny	
poczęstunek.	
 Studenci	przygotowali	
imprezę		w	ramach	praktyk,	
pod	 kierunkiem	 mgr	 inż.	
Jolanty	Zuzdy.	Do	 zorgani-
zowania	„Kolorowego	Dnia	
Dziecka”	 przyczynili	 się	
pracownicy	 Ośrodka	 Kul-
tury	 i	 opiekunka	 świetlicy	
wiejskiej	w	Rostołtach	-	An-
eta	Bieluczyk.																		(l) 

Nasz Patronat

Darczyńcy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W	 imieniu	 własnym,	
a	 także	 wszystkich	 dzie-
ci	 przebywających	 w	 dniu	
19	 maja	 na	 Oddziale	 On-
kologii	 i	Hematologii	Dzie-
cięcej	 Dziecięcego	 Szpitala	
Klinicznego	w	Białymstoku	
serdecznie	dziękuję:
•	 Podlaskiemu	 Stowarzy-

szeniu	 na	 Rzecz	 Trans-
plantologii		

•	 Panu	Januszowi	Ryszar-
dowi	 Kochanowi,	 pre-
zesowi	 Podlaskiej	Rady	
Olimpijskiej	PKOl

•	 Regionalnemu	 Centrum	
Krwiodawstwa	i	Krwio-
lecznictwa	w	Białymsto-
ku

•	 Panu	 Stanisławowi	 Łu-

niewskiemu,	 Prezesowi	
PU-A	 „Astwa”	 z	Białe-
gostoku

•	 Panu	Andrzejowi	 Petel-
skiemu,	 dziennikarzo-
wi	 TVB	 Białystok,	 ra-
dosnemu	 i	 rozweselają-
cemu	chore	dzieci	Czło-
wiekowi

•	 Białostockim	 Zakładom	
Graficznym

•	 Białostockiemu	Oddzia-
łowi	TVP

•	 Redakcji	„Wieści	Podla-
skie”	I	Redakcji	„Gazety	
Juchnowieckiej”

za	chwile	radości	jakie	spra-
wiliście	nam	Państwo	obda-
rowując	nas	super	prezenta-
mi!!!	Wszyscy	byliśmy	i	je-
steśmy	bardzo	szczęśliwi!!!!	
Ja	 natomiast	 nie	 ukrywam	
swojego	zadowolenia	i	oczy-
wiście	 szczęścia,	 że	znaleź-
liście	czas	 i	mieliście	ocho-
tę	odwiedzić	moją	skromną	
osobę.	Jestem	z	tego	bardzo	
dumna	i	jeszcze	raz	wielkie	
dzięki	za	dar	serca!!!!

Serdecznie	pozdrawiam!!!
8-letnia	Patrycja

Kochani

HUMOR
Przyszła	 baba	 do	 lekarza	 i	
mówi:
-	 Panie	 doktorze,	 mam	 cu-
krzycę,	 kamicę	 nerkową,	
nadciśnienie,	 powiększoną	
tarczycę,	 jaskrę,	 kamienie	w	
pęcherzyku	żółciowym,	nad-
kwasotę,	 niedowład	 prawej	
ręki,	 grzybicę,	 miażdżycę,	
łuszczycę,	 niedosłuch,	 reu-
matyzm,	skoliozę...
-	Mój	Boże!	 -	 załamuje	 ręce	
lekarz.
-	A	czego	pani	nie	ma?	-	pyta.
-	Nie	mam	zębów,	panie	dok-
torze.

***
-	 Tato,	 co	 robią	 bałwany	 la-
tem?
-	Pracują	u	mnie	w	biurze
             

***
Jasiu	 chodził	 do	 szkoły	 bar-
dzo	 brudny,	 więc	 jego	 na-
uczyciel	 napisał	 do	 rodzi-
ców:
-	Jasiu	śmierdzi,	Jasia	trzeba	
myć.
Następnego	 dnia	 w	 dzien-
niczku	ojciec	odpisał:
-	 Jasiu	nie	 jest	do	wąchania.	
Jasia	trzeba	uczyć.
             

***
Po	 skończonym	 egzaminie	
profesor	 wpisał	 do	 indeksu	
studenta	tylko	jedno	słowo	–	
"Idiota".
Ten	 przeczytał,	 popatrzył	 na	
profesora	i	mówi:
-	Ależ	pan	roztargniony,	miał	
pan	wpisać	 ocenę,	 a	 pan	 się	
podpisał.

***
Nauczyciel	 napisał	 w	 dzien-
niczku	uczennicy:
-	Pańska	córka	Zosia	jest	nie-
znośną	gadułą.
Nazajutrz	dziewczynka	przy-
niosła	 dzienniczek	 z	 adnota-
cją	ojca:
-	To	pestka	gdyby	pan	słyszał	
jej	matkę!

***
Siedzą	dwaj	uczniowie:
-	 Wiesz,	 czasem	 ogarnia	
mnie	wielka	ochota,	żeby	się	
pouczyć.
-	I	co	wtedy	robisz?
-	Czekam,	aż	mi	przejdzie

***
Przed	wizytacją	w	szkole	na-
uczyciel	ustala:
-	 Jak	 o	 coś	 zapytam,	 niech	
zgłaszają	 się	wszyscy.	Ci	 co	
wiedzą	 -	 prawą	 ręką,	 Ci	 co	
nie	wiedzą	-	lewą	ręką.
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Niskie ceny

Nasza Mała Ojczyzna Złotniki
	 W	 poprzednim	 nume-
rze	 „Gazety	 Juchnowieckiej”		
została	 przedstawiona	 histo-
ria	Folwarku	 i	wsi	Złotniki	w	
oparciu	 o	 źródła,	 	 które	 są	 w	
naszym	posiadaniu.	W	tym	ar-
tykule	postaram	się	przybliżyć,		
jak	żyli	chłopi	pańszczyźniani	
przed	 zniesieniem	 pańszczy-
zny.	W	okresie	tym	musieli	oni		
pracować	na	pańskim	5	dni	w	
tygodniu.	 Pan,	 	 w	 zasadzie,		
decydował	 o	 wszystkim,	 był	
sędzią,	 karał	 za	 przewinienia.	
Z	 przekazów	 wiemy	 ze	 jeże-
li	chłopek	się	żenił	lub	dziew-
czyna	wychodziła	za	mąż	mu-
sieli	 mieć	 zgodę	 właścicie-
la	 lub	 dzierżawcy	 majątku.	
Domy	były	wówczas		drewnia-
ne,	 	 kryte	 słomą.	 Za	 podłogę	
służyło	 klepisko,	 	 ubite	 z	 gli-
ny.	W	początkowej	 fazie	 były	
to	tzw.	kurne	chaty	(bez	komi-
nów).	W	 takiej	 chacie	 miesz-
kały	dwa,		a	nawet	trzy	pokole-
nia.	Trudno	było	utrzymać	hi-
gienę.	 Wieś	 jest	 położona	 na	
wzgórkach,	 	 ale	 ulica	w	 dole.	
W	 okresie	 roztopów	 tworzyło	
się	 potworne	 błoto.	Latem	 lu-
dzie	chodzili	boso.	Ubierali	się	
w	to,		co	sami	uszyli	z	tkaniny	
lnianej.	Sieli	len	na	poletkach,	
które	 otrzymali	 od	 właścicie-
la	 majątku.	 Zebrany	 len	 był	
młócony,	obity	z	ziaren,	z	któ-
rego	 wyciskano	 olej.	 Łodygi	
poddawano	 obróbce,	 moczo-
no	w	 rozlewiskach	 rzeki	Gni-
łej,		później	ścielono	na	trawę.		
Dalszy	 proces	 technologicz-
ny,		na	prowizorycznych	urzą-
dzeniach,	 	polegał	na	otrzepy-
waniu	 	 i	 czesaniu.	 Zimą	 	 ko-
biety	 przędły	 i	 z	 tego	wytwa-
rzały	 tkaninę.	 Drugim	 surow-

cem	była	wełna	owcza,		z	któ-
rej	 wyrabiano	 różne	 tkanin.		
Odżywiano	 się	 przeważnie	
ziemniakami,	 chleb	 wypieka-
no	z	ziaren	żyta,		po	uprzednim	
zgnieceniu	w	żarnach.	
	 Chłopi	 pragnęli	 ziemi	
lecz	 trudno	 było	 ją	 uzyskać.	
Prowadzono	 hodowlę	 przydo-
mową	 (parę	 kur,	 świnka).	 Je-
żeli	w	gospodarstwie	chowano		
krowę,	to		było	już	bardzo	do-
brze.	Wszystkie	 prace	 na	 roli	
wykonywano	ręcznie,	orano	za	
pomocą	sochy		i,		przeważnie,		
wołami.	 Zboże	 żęto	 sierpa-
mi,		stawiano	w	tzw.	dziesiątki,	
zwożono	do	stodół	i	zimą	młó-
cono	cepami.	Wydajność	z	pól	
była	 bardzo	mała,	 	 stąd	 bieda	
zaglądała	 prawie	 do	 każdego	
domu.	Panował	 analfabetyzm.	
Sytuacja	poprawiła	się	po	roku	
1864.,	 kiedy	 to	 	 car	 w	 zabo-
rze	rosyjskim	zniósł	pańszczy-
znę.	Nakazem	carskim	nadano	
chłopom	 ziemię.	 Ziemia	 po-
chodziła	 z	 majątku,	 	 a	 chłopi	
spłacali	ją	przez	30	lat.	Nadane	
działki	były	długie	lecz	wąskie	
tzw.	 szachownica.	 Chłopi	 za-
częli	również	kupować	ziemię	
z	majątku	ponieważ	właściciel	
musiał	 już	 	 płacić	 za	 pracę,	 a	
nie	 zawsze	 starczało	 mu	 	 go-
tówki,	 	 więc	 w	 zamian	 nada-
wali	 ziemię.	 Panował	 wiel-
ki	głód	ziemi.	Wieś	była	prze-
ludniona,	 	 brakowało	 ludziom	
pracy.
	 Sytuacja	 agrarna	popra-
wiła	się	dopiero	po	1935	roku	
w	 niepodległej	 Polsce,	 	 gdy	
doszło	 do	 komasacji	 gruntów	
i	utworzono	tzw.	kolonie.	Każ-
dy	otrzymał	ziemię	w	 jednym	
kawałku	 i	 ewentualnie	 tzw.	

dodatki.	 Dokupiono	 też	 mor-
gi	z	majątku.	We	wsi	stało	się	
ciasno	 i	 część	 rolników	 wy-
szła	 	ze	wsi	 i	pobudowali	 	się	
na	kolonii,		tworząc	tzw.	„Da-
lekie”.	Sama	nazwa	wskazuje,	
że	daleko	od	wsi,	 	bo	około	2	
km.	Mieszkają	tam	obecnie	Ja-
kończuki,	 Harasimczukowie,	
Suchowiarscy,	 Szczytko.	 Za-
kładając	 kolonie	 utworzono	
nowe	drogi,	które	zostały	bar-
dzo	 dobrze	 zaprojektowane.	
Sama	wieś	 posiada	 dwie	 dro-
gi	 równoległe	 do	 ulicy	 i	 dość	
dobrą	 sieć	 dróg	 dojazdowych	
na	 	 pola.	 Zadbano	 również	
o	 grunty	 	 użytku	 publiczne-
go,		które	były	nadane	w	1867	
roku,	 	 a	 później	 potwierdzo-
ne	w	 1935	 roku.	 Są	 to	 nastę-
pujące	grunty:	kopalnie	piasku	
i		gliny,	plac	szkolny,	wodopo-
je.	Nie	wiem,	 	 kto	 był	 pierw-
szym	osadnikiem,	 	 ale	powta-
rzają	 się	przez	wszystkie	wie-
ki	 dwa	 nazwiska:	 Suchowier-
scy	 i	 Klimczukowie.	 Sucho-
wierscy,	 	 wszyscy	 są	 wyzna-
nia	katolickiego.	Klimczuki	to	
katolicy	i	prawosławni.	Złotni-
ki	przechodziły		również	kata-
klizmy	chorób	i	gradobicia.	Na	
środku	wsi	 stoi	obecnie	meta-
lowy	 -	 poprzednio	 był	 drew-
niany	-		krzyż,	który	ustawiono	
prawdopodobnie	w	1830	roku,		
gdy	panowała	cholera.			
	 Z	przekazów	wiem,	 	 że	
mieszkańcy	 utkali	 	 płótno,		
długości	 jak	 cała	 wieś.	 	 Wy-
konano	drewniany	krzyż,		któ-
ry	stał	do	2002	roku.	Modlono	
się	 i	 zaraza	 ustąpiła.	W	 2002	

roku	krzyż		został	wymieniony		
na	 metalowy,	 którego	 funda-
torem	byli	Maria	i	Wiktor	An-
toniuk	 a	 postument	 i	 ustawie-
nia	dokonała	cała	wieś.	Ogro-
dzenie	 ufundowali	 Bożena	 i	
Henryk	 Jakończukowie.	 Fi-
gurkę	 Chrystusa	 ukrzyżowa-
nego	 -	Marianna	 i	 Jan	Sucho-
wierscy.	 Drugi	 zapamiętany	
kataklizm	 to	 gradobicie	 i	 po-
tworna	wichura,	 która	 spusto-
szyła	okolicę,		ale	w	naszej	wsi	
nie	 zrobiła	 większych	 szkód.	
Działo	 się	 to	 przed	 1894	 ro-
kiem.	Zdarzały	się		różne	cho-
roby	 w	 rodzinach,	 	 a	 czasem	
cudowne	 uzdrowienia,	 które		
doznała	 rodzina	 Wajciuków.	
Joachim	 Wajciuk	 z	 wdzięcz-
ności	wybudował	kapliczkę	w	
1894	 roku.	 Kapliczka	 stoi	 do	
dziś.	 	W	2008	roku	wyznaw-
cy	 prawosławia	 postanowi-
li	 przeprowadzić	kapitalny	 re-
mont,	który	wykonali	sami	i	za	
własne	pieniądze.	Poprawiono	
również	ogrodzenie.	Przy	wy-
remontowanej	 kapliczce,	 	 24	
maja,	 	stanęły	poczty	sztanda-
rowe	Ochotniczych	Straży	Po-
żarnych	z	Gminy	Juchnowiec.	
Uczestniczyli	 goście	 z	 powia-
tu,		ze		starostą	Wiesławem	Pu-
szem	na	czele.	Przybyli	z	Wo-
jewódzkiego	Oddziału	Związ-
ku	Ochotniczych	Straży	Pożar-
nych,	 z	 zastępcą	 prezesa	 Ta-
deuszem	 Chołko.	 Zaszczyci-
li	 swoją	 obecnością	 reprezen-
tanci	 samorządu	Gminy	 Juch-
nowiec	 Kościelny,	 	 z	 wójtem	
Czesławem	 Jakubowiczem.	
Mszę	 celebrował	 ks.	 Jan	Kar-

piuk,		proboszcz	prawosławnej		
Parafii	 Kożany.	Aktu	 poświę-
cenia	 sztandaru	 OSP	 Złotniki		
dokonali	ks.	Jan	Karpiuk	i	ks.	
Wiesław	Kulesza,		z	Parafii	ka-
tolickiej		w	Tryczówce.	Odsło-
nięty		i	poświęcony	został		po-
mnik,		na	którym	widnieje	na-
pis:	 	 	 	 	
    
W	455	rocznicę	założenia	Fol-
warku	i	wsi	Złotniki,	w	55	
rocznicę	powstania	OSP.

„Tym	którzy	żyli,	żyją	i	żyć	
będą”.

     
Złotniki	Maj	2009	rok

	 Za	pomoc	w	organizacji	
imprezy	 dziękuję	 mieszkań-
com	wsi	 oraz	 członkom	OSP.	
Dziekuję	Czesławowi	Jakubo-
wiczowi,	wójtowi	naszej	gmi-
ny,	 Janowi	 Gradkowskiemu,	
komendantowi	PSP	w	Białym-
stoku,Wiesławowi	 Puszowi,	
staroście	powiatu	białostockie-
go,	Janowi	Popławskiemu	,	ko-
mendantowi	 miejskiemu	 PSP,	
Romanowi	 Wiszniewskiemu,	
prezesowi	 Oddziału	 Powiato-
wego	ZW	OSP,	Leszkowi	Ko-
leśnikowi,	dyrektorowi	Ośrod-
ka	Kultury	w	 Juchnowcu	Ko-
ścielnym,	 Eugeniuszowi	 An-
toniukowi,	 prezesowi	 Banku	
Spółdzielczego	 w	 Juchnowcu	
Górnym,	Janowi	Bruczko,	rad-
nemu	Gminy	Juchnowiec	Ko-
ścielny,	 	Walentemu		Sic,	rad-
nemu	powiatu	białostockiego.
                                                                                                                                      

Wiktor Antoniuk
sołtys wsi Złotniki

(Część	II)

HUMOR
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Wsparcie 
finansowe 

międzynarodowego 
przedsięwzięcia 

mile widziane
	 Dnia	16	maja	2009	roku	w	Weidenbergu,	Gmina	Juchnowiec	Kościelny	podpisała	umowę	
partnerską	z	niemiecką	Gminą	Weidenberg.	W	ramach	podpisanego	porozumienia	obie	gminy	zade-
klarowały	chęć	współpracy	w	dziedzinie	samorządu,	gospodarki	socjalnej,	ekonomii,	ochrony	śro-
dowiska,	szkolnictwa	i	kształcenia,	turystyki,	a	także	kultury	i	sportu.

	 Pierwszą	wspólną	inicjatywą	jest	organizacja	obozu	młodzieżowego	dla	uczniów	
z	partnerskiej	Gminy	Weidenberg,	Gminy	Juchnowiec	Kościelny	oraz	partnerskich	dla	Gminy	We-
idenberg,	francuskiej	Gminy	Plouhinec	oraz	czeskiej	Gminy	Smržovka.	Obóz	młodzieżowy	trwać	
będzie	w	dniach	od	1	do	9	sierpnia	2009	roku.	W	ramach	przygotowanych	zajęć	młodzież	polska	bę-
dzie	miała	szansę	zapoznania	się	z	kulturą,	tradycją,	obyczajami	niemieckimi,	francuskimi	oraz	cze-
skimi,	natomiast	młodzież	z	krajów	partnerskich	będzie	miała	wyjątkową	okazję	zapoznać	się	z	wa-
lorami	Gminy	Juchnowiec	Kościelny,	poznać	region	województwa	podlaskiego,	a	także	przyjrzeć	
się	obyczajom	i	tradycji	polskiej.
	 W	związku	z	wysokimi	kosztami	przygotowania	obozu	zwracam	się	z	uprzejmą	prośbą	o	ob-
jęcie	finansowym	wsparciem	wyżej	wymienionego	wydarzenia.	
	 Sponsoring	przedsięwzięcia	umożliwi	Państwu	dotarcie	do	szerokiego	grona	odbiorców	dzię-
ki	niżej	wymienionym	przykładowym	formom	reklamy:
	 zamieszczenie	nazwy	i	logo	sponsora	na	materiałach	promocyjnych	dotyczących	obozu	mło-
dzieżowego	w	tym	na	plakatach,	banerze	reklamowym,	ulotkach	informacyjnych,	folderach	promo-
cyjnych,	informacjach	prasowych
	 reklama	internetowa	na	stronie	internetowej	organizatorów	obozu	młodzieżowego
umocnienie	pozytywnego	wizerunku	firmy	poprzez	pozytywne	skojarzenia	z	w/w	przedsięwzięciem
	 Uprzejmie	proszę	o	pozytywne	rozpatrzenia	powyższej	prośby,	wierząc	że	dla	Państwa	firmy,	
będzie	to	wspaniała	okazja	do	promocji	i	reklamy,	która	przyniesie	niewymierne	korzyści	na	przy-
szłość.	
	 Nr	konta:	Bank	Spółdzielczy	w	Juchnowcu	Górnym	47-8074-0003-0000-1661-2000-0020	
z	dopiskiem:	DAROWIZNA	NA	RZECZ	ORGANIZACJI	OBOZU	MŁODZIEŻOWEGO	W	
GMINIE	JUCHNOWIEC	KOŚCIELNY
 
Będę	wdzięczny	za	potwierdzenie	w	formie	pisemnej	na	adres	Urzędu	Gminy	Juchnowiec	Kościel-
ny,	ul.	Lipowa	10,	 elektronicznej	na	adres	e-mail:	bpolinska@ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.
pl,	lub	telefonicznie		(085)	713-28-94,	chęci	współfinansowania	powyższego	wydarzenia	do	dnia	
05.07.2009r.
	 	 	 	 	 	 	 	 Z	poważaniem,	
	 	 	 	 	 	 	 	 Wójt	Gminy	
	 	 	 	 	 	 	 	 Juchnowiec	Kościelny

O odpowiedzialności
za sprzedaż 
alkoholu

	 Dnia	 25	 czerwca	 2009	
roku	 o	 godz.	 11	 w	 Ośrodku	
Kultury	 odbyło	 się	 bezpłat-
ne	 szkolenie	 dla	 sprzedaw-
ców	 napojów	 alkoholowych	
(detal,	 gastronomia)	 z	 terenu	
Gminy	 Juchnowiec,	 pod	 ha-
słem	 „.Odpowiedzialna	 sprze-
daż	 i	 serwowanie	napojów	al-
koholowych”.	Szkolenie	orga-
nizowane	 było	 przez	 Gminną	
Komisję	 Rozwiązywania	 Pro-
blemów	 Alkoholowych	 przy	
współpracy	z	Polskim	Przemy-

słem	 Spirytusowym.	W	 szko-
leniu	 uczestniczyło	 siedem-
nastu	 przedsiębiorców	wraz	 z	
pracownikami.	 Każdy	 uczest-
nik	 otrzymał	 certyfikat,	 po-
twierdzający	ukończenie	szko-
lenia.	 Ponadto	 osoby	 biorące	
udział	w	spotkaniu	zostały	wy-
posażone	w	materiały,	związa-
ne	z	omawianym	tematem.
	 Prowadzone	 od	 lat	 ba-
dania	wskazują,	że	blisko	70%	
sprzedawców	 napojów	 alko-
holowych	 gotowa	 jest	 sprze-
dać	 alkohol	 dzieciom.	 Ludzie	
sprzedający	 napoje	 wysoko-
procentowe	 w	 sklepach	 i	 lo-
kalach	 muszą	 wiedzieć,	 jak	
on	wpływa	na	 człowieka	 i	 ja-
kie	jest	ryzyko	związane	z	jego	
konsumpcją.	 Ta	 wiedza	 po-
zwoli	 im	zrozumieć,	 jak	wiel-
ka	 odpowiedzialność	 za	 zdro-

wie	 i	 życie	 ich	 klientów	 na	
nich	 ciąży.	 Gmina	 Juchno-
wiec	Kościelny	 nie	 tylko	wy-
daje	koncesje	na	alkohol,	 lecz	
również	spoczywa	na	niej	obo-
wiązek	 prowadzenia	 profilak-
tyki	alkoholowej.	Jednym	z	jej	
elementów	 jest	organizowanie	
szkoleń	 dla	 sprzedawców	 al-
koholu,	 by	 byli	 oni	 świadomi	
swoich	 praw	 i	 odpowiedzial-
ności	 za	 łamanie	 przepisów.	 I	
tak	ustawa	o	przeciwdziałaniu	
alkoholizmowi	daje	już	prawo	

wylegitymowania	 osoby,	 co	
do	 której	 pełnoletności	 sprze-
dawca	ma	wątpliwość.	Za	błąd	
sprzedawcy	 odpowiada	 rów-
nież	właściciel	sklepu,	dlatego	
serdecznie	 zachęcaliśmy	 wła-
ścicieli	 sklepów	 do	 oddelego-
wania	swoich	pracowników	na	
nasze	szkolenie.
	 Celem	 szkolenia	 było	
zapewnienie	dostępu	do	infor-
macji	związanych	z	przestrze-
ganiem	 zakazu	 sprzedaży	 al-
koholu	osobom	nieletnim	i	ko-
bietom	w	 ciąży.	 Zostały	 rów-
nież	 poruszone	 aspekty	 praw-
ne	tego	problemu,	obszar	oso-
bistych	motywacji	 oraz	 umie-
jętności	 praktyczne	 asertyw-
nego	 odmawiania	 sprzedaży	
alkoholu	 osobom	 poniżej	 18	
roku	życia.

GK RPA

Konkurs na tekst i muzykę hymnu
Gminy Juchnowiec Kościelny

Nabór do chóru

 Urząd	Gminy	w	Juch-
nowcu	 Kościelnym	 ogła-
sza	otwarty	konkurs	na	tekst	
i	 muzykę	 hymnu	 Gminy	
Juchnowiec	 Kościelny.	 Ad-
resowany	on	jest	do	wszyst-
kich,	którym	bliska	 jest	 tra-
dycja,	 kultura,	 piękno	Gmi-
ny	 Juchnowiec	 Kościelny	 i	
potrafią	 to	 piękno	 wyrazić	
słowami,	które	mogłyby	sta-
nowić	tekst	hymnu	oraz	mu-
zyką,	 która	 może	 stanowić	
jego	melodię.
 Terminy	 i	 miejsce	
składania	prac:
•	Termin	składania	prac	kon-
kursowych	 (tekst	 i	 muzyka	
w	 zapisie	 nutowym	 lub	 tyl-

ko	tekst
lub	tylko	muzyka)	upływa	z	
dniem	17	lipca	2009	r.;
•	 Prace	 należy	 przesyłać	 na	
adres:	Urząd	Gminy	Juchno-
wiec	 Kościelny,	 ul.	 Lipowa	
10,	 16-061	 Juchnowiec	Ko-
ścielny	lub	składać	w	siedzi-
bie	 Urzędu	 Gminy	 Juchno-
wiec	 Kościelny,	 ul.	 Lipowa	
10	,	16-061	Juchnowiec	Ko-
ścielny	 ,	 Dziennik	 Podaw-
czy	–	sekretariat.
•	 Prace,	 które	 wpłyną	 do	
Urzędu	 Gminy	 po	 wyżej	
określonym	 terminie	 nie	
będą
rozpatrywane	przez	Komisje	
Konkursową;
•	 Rozstrzygnięcie	 konkursu	

odbędzie	się	do	dnia	22	lip-
ca	2009	r.;
•	 O	 terminie	 wręczenia	 na-
grody	 laureat	 zostanie	 po-
wiadomiony	 pisemnie.	 Po-
nadto	wyniki	konkursu	oraz	
informacja	 o	 terminie	 pu-
blicznej	 prezentacji	 ogło-
szone	 zostaną	 w	 mediach	
oraz	na	stronie	 internetowej	
–	www.juchnowiec.gmina.pl
	 Informacji	 na	 temat	
konkursu	 udziela:	 Referat	
ds.	 Promocji	 i	 Rozwoju	
Urzędu	Gminy	Juchnowiec	
Kościelny	-	 tel.	085	713	28	
93,	085	713	28	80,	e-mail:	
bpolinska@ug.juchn-kosc.
wrotapodlasia.pl

(PI-UGmJK)

	 Ośrodek	Kultury	w	Juch-
nowcu	Kościelnym	 	 chcąc	 po-
szerzyć	 ofertę	 zajęć	 kultural-
nych	 dla	 społeczeństwa	 gminy	
Juchnowiec	Kościelny	postano-
wił	zorganizować	chór	
	 By	 jednak	mógł	 on	 pro-
wadzić	 działalność	 niezbędny	
jest	udział	ludzi	utalentowanych	
muzycznie.
	 W	 tym	 celu	 ogłoszony	
jest	nabór	osób	od	lat	10	wzwyż	
zainteresowanych	 udziałem	 w	

zajęciach	 chóru,	 którym	 kiero-
wała	będzie	Joann		Józefowicz,	
studentka	wydziału	dyrygentury	
V	roku	Akademii	Muzycznej	w	
Białymstoku.
	 Wszelkich	 informa-
cji	na	 temat	pracy	chóru	zasię-
gnąć	można	w	Ośrodku	Kultu-
ry	 w	 Juchnowcu	 Kościelnym,	
pl.	Królowej	Rodzin,	 tel.	 (085)	
719	–	60	–	56.	
 Zapisy	do	chóru	trwają	
do	dnia	20	lipca	br,	Zapraszamy

sierpnia 2009r.

1–9

Ju
ch
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wiec Kościelny
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Wioska internetowa
czeka

II Podlaski Konkurs Fotograficzny
„Krajobrazy z moich stron”

	 Jak	 już	 informowa-
liśmy	 w	 remizie	 strażac-
kiej	 w	 Juchnowcu	 Dol-
nym	 działa	 tzw.	 wioska		
internetowa,	 inaczej	 mó-
wiąc	 centrum	 kształcenia	
na	 odległość.	 Na	 platfor-
mie	 edukacyjnej	 znajduje	
się	kilkanaście	kursów,	bi-
blioteka	multimedialna,	w	
tym	 różne	 encyklopedie.	
Zachęcamy	 do	 skorzysta-
nia	z	oferty	centrum;	trze-
ba	 koniecznie	 odwiedzić	
placówkę		i	tam	na	miejscu	
zapoznać	się	z	 jej	działal-
nością.	Wszelka	pomocą	 i	
radą	 służy	Daniel	 Szczyt-
ko.
	 Oto	 lista	dostępnych	
kursów:	 szkolenie	 infor-
matyczne	-	arkusze	kalku-
lacyjne,	pakiet	biurowy	w	
biznesie,	 obsługa	 systemu	
Linux,	tworzenie	stron	in-
ternetowych,	 bezwzroko-
we	pisanie	na	klawiaturze,	

wirtualny	 ehandel,	 usłu-
gi	w	 sieci,	 Internet,	 grafi-
ka	 menedżerska	 i	 prezen-
tacyjna,	 przetwarzanie	 i	
edycja	tekstów,	użytkowa-
nie	komputerów,	kurs	gra-
fiki	 komputerowej.	 Szko-
lenie	 językowe	 obejmu-
je	j.	niemiecki	dla	począt-
kujących,	 niemiecki	 po-
ziom	średniozaawansowa-
ny,	angielski	dla	początku-
jących.
	 Zapraszamy	 do	 cen-
trum	 kształcenia	 :	 w	 po-
niedziałki	–	godz.18	–	21,	
wtorki	 –	 18	 –	 21,	 śro-
dy	–	18	-21,	piątki	–	18	–	
21,	soboty	–	13	–	17,	nie-
dziela	 -16	 	 -	 20.Dodatko-
we	informacje	można	uzy-
skać	dzwoniąc	pod	nr	501	
788	 528.	 Można	 też	 zaj-
rzeć	 na	 stronę	 interneto-
wą:	WWW.wioskainterne-
towa.pl	

(l) 

	 Takie	 pytanie	 zadają	 od	
dawna	mieszkańcy	 Juchnowca	
Górnego,	 Dolnego,	 Kościelne-
go.	Nie	ma	prostej,	jednoznacz-
nej	odpowiedzi.	Na	pewno	nie	
powinno	śmierdzieć,	nie	powi-
nien	być	odczuwany	fetor,	snu-
jący	 się	 w	 powietrzu,	 zmora	 i	
wielka	dokuczliwość	tych	miej-
scowości.	Nie	słyszałem	o	pro-

testach,	 doniesieniach	 	 do	 in-
stytucji	stojących	na	straży	śro-
dowiska		naturalnego.	Może	tu	
ludzie	 przywykli,	 oswoili	 się	
z	 obrzydliwym	 odorem,	 któ-
ry	pojawia	się	z	mniejszym	lub	
większym	natężeniem,	w	zależ-
ności	od	pogody,	kierunku	wia-
tru,	pory	roku.	Myślę,	że		moż-
na	 zrobić	badania	naukowe	na	

temat	 zjawiska	 smrodu,	w	 ko-
relacji	 do	 różnych	 czynników,	
zidentyfikować	 uwarunkowa-
nia,	postawić	hipotezy,		i	empi-
rycznie	 -	 	 poprzez	 obserwację	
uczestniczącą	 -	 	 zweryfikować	
je.	 Powstałaby,	 zapewne,	 iście	
nowatorska	praca	naukowa.
	 Wiemy	 natomiast	 cał-
kiem	 pewnie,	 gdzie	 	 znajduje	
się	 	 źródło	 śmierdzącego	 zja-
wiska.	Każdy	wskaże	na	wiel-
ką	chlewnię	w	Juchnowcu	Gór-
nym,	 w	 	 sąsiedztwie	 Zespo-
łu	Szkół	im.	ks.	Jerzego	Popie-
łuszki.	Lokalizacja	śmierdzącej	
tuczarni	świń	w	bliskości	szko-
ły		stanowi	kuriozum,	każe	za-
dać	pytanie:	kto	na	to	pozwolił.	
Nie	wykluczam,	 że	 nasze	 pra-
wo	jest	tak	liberalne	i	dowolne;	
być	może	świniarnia		jest	w	do-
brym	miejscu,	całkiem	legalnie	
zasmradza	 uczniów	 i	 nauczy-
cieli.	 Zatem	 byłby	 to…	 smro-
dliwy	 wychów	 młodzieży,	 bo	
dawniej	 był	 	w	modzie	 zimny	
wychów.	To	jakieś	horrendalne	
nieporozumienie,	 prawo,	 które	
wstyd	nazwać		prawem.	
	 Doprawdy	 trudno	 mi	
wyjaśnić	 w	 sposób	 racjonalny	
i	 zdroworozsądkowy,	 dlacze-
go	śmierdzi,		kto	pozwala	na	to.	
Próbujemy	 się	 podciągnąć	 cy-
wilizacyjnie,	 dostosowując	 co	
tylko	można	do	norm	europej-
skich,	 a	 tymczasem	 snuje	 się	

u	nas		bez	przeszkód		chlewny	
smród,	zatyka	nam	nosy,	wtła-
cza	 do	 szkoły,	 	 mieszkań,	 na-
wet	do	Ośrodka	Kultury.	W	ta-
kim	powonieniu	każda	impreza	
kulturalna	staje	się	mało	kultu-
ralna.	I	jak	tu	wytłumaczyć	go-
ściom	naszego	ośrodka,	 że	 tak	
musi	być.	Jakoś	tak	jest,	że		nie	
da	się	zmienić.	Czasem	ktoś	iro-
nicznie	powie:	wam	tu	w	Juch-
nowcu		słoma	z	butów	wyłazi,	
śmierdząca	-		na	domiar	złego.	
Odrzucam	 jednak	 takie	 imper-
tynenckie	uwagi,	 	podkreślając	
priorytety	produkcji	zwierzęcej	
na	 potrzeby	 mas	 pracujących.
(Ot	 takie	 sobie	 wspomnienie	
PRL-u).	 A	 kultura	 wytrzyma	
nawet	najtrudniejsze	warunki	–	
twardo	 rzucam	 słowa	 	w	 oczy	
krytykantów.
	 Dotychczasowe	 do-
świadczenia	 i	 obserwacje	 z	
użyciem	 zmysłu	 powonienia	
przekonują,	 że	 	 	 fetor	 bywa	
wszechobecny	 i	 	 niewidocz-
ny	 zarazem.	 Kiedy	 zrobiliśmy	
krótki	 wypad	 na	 teren	 fermy	
trzody	chlewnej	ujrzeliśmy	jed-
nak	 konkretne	 widoki.	 W	 po-
jemniku	 na	 śmieci	 piętrzył	 się	
stos	 padłych	 świń.	 Nit	 nie	 za-
dbał,	 aby	 je	 zakryć	 przed	wy-
wózką	 do	 miejsca	 	 utylizacji.	
Nie	wiem,	ile	czasu	leżały	zde-
chłe	świnie	bez	przykrycia.	Czy	
jednak		jest	to	normalne,	prawi-

dłowe	 przechowywanie	 padli-
ny?	Teren	jest	tylko	częściowo	
ogrodzony,	bez	przeszkód	każ-
dy	 wejdzie,	 psy	 zaś	 w	 szcze-
gólności.	Nie	twierdzę,	że	gno-
jowica	 z	 chlewni	 jest	wylewa-
na	na	sąsiednie	pole,	ale	po	co	
te	rury	wystające	z	budynku	tu-
czarni.	 Takie	 pytanie	 nasuwa	

się	samo.		 	 	
	 Najważniejszy	 	 zaś	 pro-
blem:	 dlaczego	 śmierdzi	 i	 czy	
musimy	 cierpliwie	 znosić	 ten	
fetor?
	 Warto	popatrzeć	na	zdję-
cia	zrobione	na	początku	maja	
br.	Dają	one	trochę	do	myśle-

nia.	 	 	 	 	
Leszek Koleśnik

	 Ośrodek	 Kultury	 w	
Gminie	 Juchnowiec	 Kościel-
ny	 organizuje	 II	 Podlaski	
Konkurs	 Fotograficzny	 „Kra-

jobrazy	 z	 moich	 stron”,	 któ-
ry	będzie	 trwał	od	8	 czerwca	
2009	r.	do	20	września	2009	r.
	 Serdecznie	zapraszamy,		

miłośników	fotografii	i	 	pięk-
na	 krajobrazów	 Ziemi	 Pod-
laskiej	 do	 udziału	 w	 naszym	
konkursie.	 Pragniemy	 przy	
pomocy	fotograficznych	środ-
ków	wyrazu	 utrwalić	 urodę	 i		
niepowtarzalny	 charakter	 na-
szej	 małej	 ojczyzny	 -	 Podla-
sia,	 najbliższej	 	 sercu	 okoli-
cy.	 Zapisać	 to,	 co	 jest	 trwałe	
oraz			zmienne	-	wraz	z	upły-
wem	czasu.	
	 Wyrażamy	 nadzieję	 na	
liczny	udział	w	konkursie,	bę-
dąc	przekonani,	że	przyniesie	
on	 obfity	 plon	 znakomitych	
fotografii,	a	udział	w	nim	do-
starczy	 satysfakcji	 uczestni-
kom.	
Regulamin	 konkursu	 i	 dodat-
kowe	 informacje	można	 uzy-
skać	 bezpośrednio	 w	 Ośrod-
ku	Kultury	w	Juchnowcu	Ko-
ścielnym	 pod	 nr.	 tel.	 (085)	
719-60-56	lub	na	stronie	inter-
netowej	Urzędu	Gminy	Juch-
nowiec	Kościelny:	www.juch-
nowiec.gmina.pl

(OKwGJK)
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Rekord w konkursie

Kałamarz  I
Czysty powiat - czysta ziemia

	 Patrycja	 Fiedosiuk	
uczennica	 Szkoły	 Podstawo-
wej	 w	 Studziankach	 zebra-
ła	 37	 162	 sztuk	 opakowań	w	
IX	edycji	konkursu	na	zbiórkę	
surowców	wtórnych	organizo-
wanego	 przez	 Starostwo	 Po-
wiatowe	w	Białymstoku	w	ra-
mach	akcji	edukacyjnej	„Czy-
sty	 powiat	 –	 czysta	 ziemia”	
skierowanej	 do	 szkół	 podsta-
wowych	i	gimnazjów	z	terenu	
powiatu	białostockiego.	
	 Drugą	 lokatę	 zaję-
ła	 Agnieszka	 Popławska	 z	

SP	w	Ogrodniczkach	z	wyni-
kiem	23	 888	 szt.,	 trzecią	Łu-
kasz	Stanisławczyk	z	SP		Bia-
łostoczk	–	17	192	szt.,	czwartą	
Mateusz	Kiltlas	ze	Szkoły	Fi-
lialnej	w	Sochoniach	–	15	066	
szt.,	piątą	Tomasz	Popławski	
z	Gimnazjum	w	Juchnowcu	
Górnym,	 który	 zebrał	 –	 13	
154	opakowania.	
	 Konkurs	 od	 lat	 cie-
szy	 się	 dużym	 zainteresowa-
niem	dzieci	 i	młodzieży	 i	ma	
ogromną	wartość	edukacyjną.	
Jego	uczestnicy	potrafią	prze-
konać	 i	 zmobilizować	 do	 se-
gregacji	 surowców	 wtórnych	
nie	 tylko	 własne	 rodziny,	 ale	
także	 sąsiadów	 i	 znajomych,	
bez	pomocy	których	osiągnię-
cie	rekordowych	wyników	nie	

byłoby	 możliwe.	 U	 większo-
ści	 z	 nich	 nawyk	 sortowania	
śmieci	 pozostaje	 na	 stałe	 i	 to	
jest	 największą	wartością	 ak-
cji.	
	 W	 tegorocznym	 kon-
kursie	 uczestniczyło	50	 szkół	
z	terenu	powiatu	białostockie-
go.	 Zebrano	 łącznie	 735	 666	
sztuk	 opakowań,	 w	 tym:	 454	
833	butelki	typu	PET,	89	016	
opakowań	szklanych	oraz	191	
817	 puszek	 aluminiowych.	
145	dzieci	otrzymało	nagrody,	
a	blisko	250	upominki.	

	 Wręczenie	 nagród	 od-
było	 się	 podczas	 plenerowej	
imprezy.	Wśród	atrakcji	przy-
gotowanych	 przez	 organiza-
torów	 był	 m.in.:	 pokaz	 gi-
gantycznych	 baniek	 mydla-
nych,	 ścianka	 wspinaczko-
wa,	 zawody	 „sumo”,	 malo-
wanie	 twarzy,	 przejażdżki	 je-
epami	Wrangler	oraz	ognisko	
z	 kiełbaskami.	 Dzieci	 bawiły	
się	doskonale	obiecując	udział	
w	 kolejnych	 edycjach	 kon-
kursu.	 Organizatorem	 kon-
kursu	 jest	Wydział	Rolnictwa	
i	 Środowiska	 Starostwa	 Po-
wiatowego	 w	 Białymstoku.	
Nagrody	 wręczali:	 starosta	
Wiesław	 Pusz	 oraz	 radni	 po-
wiatu:	Walenty	 Sic	 i	Ryszard	
Antoni	 Berensztejn.	 (PSB)

Słonecznych wakacji
wielu przeżyć, fantastycznych wrażeń
oraz tęsknoty
za "budą", nauczycielami i nauką

życzy redakcja 
"Kałamarza"

Dziecięcy Happening

	 1	 czerwca	 br.	 wycho-
wawcy	i	uczniowie	klas	O	–	III	
z	Zespołu	Szkół	im.	Ks.	Jerze-
go	 Popiełuszki	 w	 Juchnowcu	
Górnym	 zorganizowali	 hap-
pening	 w	 związku	 z	 realiza-
cją	 ogólnopolskiego	 progra-
mu	 „OWOCE,	WARZYWA	 I	
SOKI	SĄ	NA	5”.
	 Na	 spotkanie	 z	 dziećmi	
przybył	również	włodarz	gmi-
ny	–	Czesław	Jakubowicz.
	 Na	 placu	 przed	 ośrod-
kiem	 kultury	 barwnie	 prze-
brani	 uczniowie	 zaprezento-

wali	 część	 artystyczną,	 pod-
czas	 której	 gorąco	 zachęca-
li	wszystkich	obecnych	do	 je-
dzenia	owoców	i	warzyw	oraz	
picia	 soków.	 Na	 zakończenie	
Wójt	 otrzymał	 od	 dzieci	 pre-
zent	 w	 postaci	 torby	 pełnej	
owoców	i	warzyw.

(A.Ś.)

Konkurs  recytatorski  poezji 
Karola Wojtyły

	 Po	 raz	 czwarty,	 	 dyrek-
cja	 i	 zespół	 ds.	 patrona	 	 Ze-
społu	 Szkół	 im.	 Jana	 Pawła	
II	 w	 Kleosinie	 zaprosiły	 ro-
dzinę	szkół	z	woj.	podlaskie-
go,	 	 	 noszących	 miano	 na-
szego	 wielkiego	 rodaka,	 	 do	
wzięcia	 udziału	 w	 konkursie	
recytatorskim	 poezji	 Karola	
Wojtyły.	 5	maja,	w	 sali	 gim-
nastycznej,	 przeprowadzono	
konkurs	 z	 udziałem	 uczniów	
szkół	podstawowych	i	gimna-
zjalistów.	
	 Jury	w	składzie:	Leszek	
Koleśnik	 -	 przewodniczący,	
o.	Sylwester	Grabowski	SVD,			
s.	Jadwiga	Leończuk	ze	Zgro-
madzenia	Sióstr	Służebnic	Je-
zusa	w	Eucharystii	i	Bogusła-
wa	 Wensław,	 	 reprezentują-
ca	Katolickie	Stowarzyszenie	
„Civitas	Christiana”,		wysoko	
oceniło	 organizację	 i	 poziom	
konkursu;	 młodzież	 sięgnę-
ła	do	utworów	Ojca	św.,	któ-
re	 niosą	 głębokie	 przesłanie	
intelektualne,	 religijne,	 mo-
ralne,	 niełatwe	 są	 w	 przeka-
zie,	wymagają	starannej	dyk-

cji	i	zaangażowania	w	trakcie	
recytacji.	 Trud	 przygotowań	
pod	 kierunkiem	 nauczycie-
li	 okazał	 się	 bardzo	 owocny,	
słuchacze	chłonęli	bowiem		z	
uwagą	 treść	 utworów,	 nagra-
dzając	 oklaskami	 najlepsze	
wykonania.	
	 Gratulujemy	 laureatom	
nagród	 i	 wyróżnień,	 przyta-
czamy	 pełną	 ich	 listę.	W	 ka-
tegorii	 szkól	 podstawowych,		
I	miejsce	wyrecytował	Mate-
usz	 Czajkowski	 z	 SP	 w	 Ła-
pach,	 II	 –	 Karolina	 Twor-
kowska		z	SP	w	Kleosinie,	III	
-	Aleksandra	Perkowska			z	SP	
w	Jabłoni	Kościelnej.	Wyróż-
nienia	otrzymały:	Joanna	Nie-
wińska	–	z	SP	w	Łapach,	Na-
talia	 Sekścińska	 i	 Katarzyna	
Dakowicz	–	z	SP	w	Kleosinie.
	 A	 oto	 wyniki	 gimna-
zjalistów:	 I	 miejsce	 -	 Karo-
lina	Organowska,	 II	 –	 Izabe-
la	 Olechno,	 obie	 uczennice	
sokólskiego	 gimnazjum	 im.	
Jana	Pawła	II,	III	-	Anna	Pie-
kutowska		z	gimnazjum	w	Ja-
błoni	 Kościelnej.	 Gimnazja-

listki	 z	 Bociek	 Anna	 Rzep-
niewska	i	Magdalena	Tymow-
ska	 	 otrzymały	 wyróżnienia	
decyzją	 jury	 konkursu.	 Po-
dobnie	 jak:	 Karol	 Dzierżek,	
Niki	 Kulińska	 i	 Paulina	 Ob-
rębska,	 z	 gimnazjum	 w	 Kle-
osinie.	 Wyróżniony	 został	
również	 Adam	 Pyłko,	 repre-
zentujący	 gimnazjum	 w	 So-
kółce.
	 Nagrodzonym	 i	 wy-
różnionym	 złożyli	 serdeczne	
gratulacje	 wójt	 gminy	 Juch-
nowiec	Kościelny	 –	 Czesław	
Jakubowicz	 i	 dyrektor	 Ze-
społu	 Szkół	 im.	 Jana	 Paw-
ła	 II	 	 w	 Kleosinie	 –	 dr	 Bo-
żena	 Nienałtowska.	 W	 przy-
szłym	 roku	 odbędzie	 się	 pią-
ty,	jubileuszowy,		Wojewódz-
ki	 Konkurs	 Recytatorski	 Po-
ezji	Karola	Wojtyły,	zapowia-
dany	 jako	 szczególnie	 uro-
czysty,	 z	 szeroką	 reprezen-
tacją	 szkół	 im.	 Jana	 Paw-
ła	 II.	 Wspomnieć	 	 tez	 nale-
ży,	 iż	Ośrodek	Kultury	 ufun-
dował	 nagrody	 książkowe	 w	
tegorocznym	 konkursie.	 (l)  
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Kałamarz  II
wzoremMłoda tenisiskta

dla rówieśników i starszych

 	 Bardzo	 Cię	 proszę	 o	
krótkie	 przedstawienie	 się.	
Ile	masz	lat,	w	której	klasie	i	
jakiej	szkoły	się	uczysz?
	 Imię	 i	 nazwisko	 moje	
wymienił	 Pan	 już	 na	wstępie.	
Mam	14	lat.	Uczęszczam	do	I	
klasy	Publicznego	Gimnazjum	
Sportowego	 nr	 29	 przy	 ulicy	
Gdańskiej	 23/1	 w	 Białymsto-
ku.
 Twoja	 Szkoła	 dosłow-
nie	sąsiaduje	z	podbiałostoc-
ką	 Gminą	 Juchnowiec	 Ko-
ścielny.
	 -	 To	 prawda,	 mam	 też	
mieszkające	 tam	 koleżanki.	
Nie	 trenują	 one	 jednak	 mojej	
dyscypliny.
 W	jakim	wieku	zainte-
resowałaś	się	sportem?	Jakie	
konkurencje	wcześniej	upra-
wiałaś	 i	 kto	 Cię	 zachęcił	 do	
uprawiania	 elitarnej	 dyscy-
pliny,	jaką	jest	tenis	ziemny?
	 Sportem	 zaintereso-
wałam	 się	 w	wieku	 7	 lat.	 Od	
pierwszej	 klasy	 podstawówki	
brałam	 udział	 rożnych	 zawo-
dach	 ,	 lecz	 największe	 sukce-
sy	odnosiłam	w	biegach.	
 W	tenisa	zaczęłam	grać	
w	 wieku	 10	 lat	 .Obecny	 mój	
trener	 Tomasz	 Sokół	 zorgani-
zowałw	mojej	 szkole	 talentia-
dę	 tenisa	 ziemnego.	W	 której	
zajęłam	I	miejsce.	
 W	jakim	klubie	trenu-
jesz?
Trenuje	w	klubie	UKS	„Sokół-
Asy”	Białystok.

 Które	 miejsce	 zajmu-
jesz	w	rankingu	krajowym	i	
wojewódzkim?	 Wymień	 też	
proszę	swoje	największe	suk-
cesy	odniesione	na	korcie.
	 W	 rankingu	 krajowym	
obecnie	 jestem	30	 ,	 jednak	od	
nowego	 miesiąca	 powinno	 to	
się	 zmienić	 po	 ostatnim	 wy-
granym	turnieju.	W	wojewódz-
twie	 jestem	 w	 swojej	 katego-
rii	 czyli	 młodziczkach	 pierw-
sza.	 Moim	 największym	 suk-
cesem	 był	 	 wygrany	 turniej	
międzywojewódzki	 w	 Świd-
niku	do	 lat	14.	Zdobyłam	tam	
trzy	złote	medale	w	singlu,	de-
blu					i	mikście.	Byłam	też	wi-
cemistrzynią	województwa	se-
niorek	i	juniorek.	W	ubiegłym	
roku	zajęłam	drugie	miejsce		w	
ogólnopolskim	 turnieju	 klasy-
fikacyjnym.	
	 Jestem	 bardzo	 dumna	 z	
tych	osiągnięć	i	mam	nadzieje	
,	że	będę	odnosić	dalsze	sukce-
sy.
 Sportu	 zawodowo	 nie	
da	się	uprawiać	do	końca	ży-
cia.	 Co	 zamierzasz	 robić	 w	
przyszłości?	 Jaki	 marzy	 Ci	
się	zawód?
	 Swój	zawód	chciałabym	
wiązać	 ze	 sportem.	 Chcia-
łabym	 studiować	 na	 Akade-
mii	 Wychowania	 Fizycznego	
a	 potem	 zostać	 trenerka	 teni-
sa	ziemnego,	i		założyć		własna	
szkołę	tenisa.
	 Zauważyłem,	 że	 je-
steś	bardzo	ambitną	i	utalen-

 Wywiad z Emilką Antoniuk, tenisistką z Białego-
stoku, która mimo młodego wieku odnosi duże sukcesy na teni-
sowym korcie, a także angażuje się w działalność na rzecz po-
mocy ciężko chorym rówieśnikom.

towaną	 nastolatką,	 jednak	
uprawianie	tenisa,	a	w	ogóle	
sportu	na	wysokim	poziomie,	
wymaga	wielu	wyrzeczeń	czy	
nie	przeszkadza	Ci	 to	w	na-
uce?
	 Do	 tej	 pory	 nie	 prze-
szkadzało	mi	to	w	nauce		,	gdyż	
nie	 trenowałam	 dużo.	 Wierzę	
też,	że	nie	zmieni	się	 to	nadal	
mimo	nasilenia	treningów.
	 Twoje	 największe	 ma-
rzenie	sportowe?
	 Moim	największym	ma-
rzeniem	 sportowym	 jest	 osią-
gnięcie	jak	najwyższej	pozycji	
w	rankingu	krajowym	.	Chcia-
łabym	również	zaistnieć	w	ran-
kingu	światowym.
	 Uprawianie	tenisa	wią-
że	 się	 z	 dużymi	 kosztami?	
Wynajem	kortu	do	treningu,	
opłata	 trenera,	wpisowe	tur-
niejowe,	 koszty	 przejazdów	
na	 zawody,	 noclegi	 i	 wyży-
wienie,	kto	Ci	to	finansuje?
	 Wszystkie	 koszty	 zwią-
zane	 z	 uprawianym	 przeze	
mnie	 tenisem	 pokrywają	 moi	

rodzice.	
	 Wiem	 też,	 że	 angażu-
jesz	się	w	inne	działania.
	 Tak,	 ma	 pan	 rację.	Ale	
nie	jest	to	działalność,	to	moje	
serce	podjęło	decyzję.		Po	pro-
stu	 zainteresował	 mnie	 apel	
Podlaskiego	 Stowarzysze-
nia	 na	 Rzecz	 Transplantolo-
gii	 o	 pomoc	 dla	 ciężko	 cho-
rych	dzieci	–	„ZREZYGNUJ	
Z	 LIZAKA,	 ZAMIAST	 GO	
KUPOWAĆ	 WESPRZYJ	
FUNDUSZ	NA	RZECZ	PO-
MOCY	CIĘŻKO	CHORYM	
DZIECIOM”.	 	Tą	akcję	będę	
propagowała	 wśród	 rówieśni-
ków,	 tak	w	 szkołach,	 jak	 i	 na	
kortach	tenisowych.
Dziękując	 za	 rozmowę.	 ży-
czę	 jeszcze	 większych	 sukce-
sów,	nie	tylko	w	kat.	juniorów,	
ale	 także	 seniorów	 .	 I	 jeszcze	
jedno,	 by	 Twoje	 serce	 kiero-
wało	się	pięknymi	ideami,	jak	
ta	Twoja	 chęć	 pomocy	 ciężko	
chorym	dzieciom.

Rozmawiał: R. Świerczewski

Stypendia dla uczniów i studentów 
za wyniki i osiągnięcia w nauce

	 Starostwo	 Powiatowe	 w	
Białymstoku	 informuje,	 iż	 Za-
rząd	Województwa	Podlaskiego	
ogłosił	nabór	wniosków	na	Sty-
pendia	dla	uczniów	i	studentów	
(słuchaczy)	za	wyniki	i	osiągnię-
cia	w	nauce.
	 Stypendia	 będą	 przyzna-
wane	 według	 zasad	 określonych	
w	 regulaminie,	 stanowiącym	 za-
łącznik	do	Uchwały	Nr	X/100/07	
Sejmiku	 Województwa	 Podla-
skiego	z	dnia	24	września	2007	r.	
(Dz.	Urz.	Woj.	Podl.	Nr	222,	poz.	
2268).			
Stypendium	 może	 być	 przyzna-
ne	osobie,	która	jest	mieszkańcem	
województwa	podlaskiego	i	speł-
nia	łącznie	następujące	kryteria:	
1)	jest:
uczniem	 szkoły	 publicznej	 lub	
niepublicznej	 o	 uprawnieniach	
szkoły	 publicznej:	 	 podstawowej	
(oprócz	 klas	 I-III),	 gimnazjalnej,	
ponadgimnazjalnej	 położonej	 na	
terenie	 województwa	 podlaskie-
go,	 studentem	I	 roku	uczelni	pu-
blicznej	lub	niepublicznej	lub	słu-
chaczem	 I	 roku	 publicznego	 lub	
niepublicznego	 zakładu	 kształce-
nia	 nauczycieli,	 będąc	 jednocze-
śnie	 absolwentem	 szkoły	 ponad-
gimnazjalnej,	położonej	na	terenie	
województwa	podlaskiego,	
2)	uzyskała	średnią	ocen	na	ko-

niec	roku	szkolnego:
w	 szkole	 podstawowej	 co	 naj-
mniej	4,75,	w	gimnazjum	co	naj-
mniej	4,5,	w	szkole	ponadgimna-
zjalnej	co	najmniej	4,	
3)	uzyskała	wybitne	osiągnięcia	
edukacyjne:
jest	laureatem	lub	finalistą	przed-
miotowego	 konkursu,	 olimpiady	
lub	 turnieju	 na	 szczeblu	między-
narodowym	 lub	 krajowym,	 jest	
laureatem	 lub	finalistą	 przedmio-
towego	konkursu,	olimpiady,	 tur-
nieju	na	szczeblu	wojewódzkim,	
jest	 laureatem	 innych	 ogólnopol-
skich	 i	 międzynarodowych	 kon-
kursów,	turniejów	lub	przeglądów.	
	 Prawo	zgłaszania	uczniów	
do	 stypendium	 za	wyniki	 i	 osią-
gnięcia	w	 nauce	 przysługuje	 dy-
rektorom	szkół	po	uzyskaniu	po-
zytywnej	opinii	rady	pedagogicz-
nej	 (w	 przypadku	 absolwenta,	
wniosek	zgłasza	dyrektor	szko-
ły,	w	której	uczeń	uzyskał	osią-
gnięcia	edukacyjne).	
	 Wnioski	 wraz	 z	 kseroko-
pią	 dokumentów	 potwierdzają-
cych	 osiągnięcia	 uczniów	 w	 na-
uce	w	roku	szkolnym	poprzedza-
jącym	rok	szkolny,	na	który	przy-
znaje	się	stypendium	składa	się	w	
Urzędzie	Marszałkowskim	Woje-
wództwa	Podlaskiego	w	Białym-
stoku	w	terminie	do	dnia	15	lipca	

każdego	roku,	na	formularzu	okre-
ślonym	 uchwałą	 Zarządu	 Woje-
wództwa	Podlaskiego.	
 Do	wniosku	należy	dołą-
czyć:
*	 kserokopie	 dokumentów	 po-
twierdzających	 osiągnięcia	
uczniów	w	nauce	za	rok	szkolny	
poprzedzającym	 rok	 szkolny,	 na	
który	 przyznaje	 się	 stypendium,	
poświadczone	 przez	 dyrektora	
szkoły	za	zgodność	z	oryginałem	,	
*	 kserokopię	 świadectwa	 za	 rok	
szkolny	 poprzedzającym	 rok	
szkolny,	na	który	przyznaje	się	sty-
pendium,	poświadczone	przez	dy-
rektora	szkoły	za	zgodność	z	ory-
ginałem,	
*	oświadczenie	o	zameldowaniu:	
w	przypadku	osoby	niepełnolet-
niej	–	oświadczenie	rodzica	bądź	
opiekuna	prawnego	o	 stałym	za-
meldowaniu	 (wzór	 oświadczenia	
znajduje	się	na	formularzu	wnio-
sku),	w	przypadku	osoby	pełno-
letniej	–	kserokopię	dowodu	oso-
bistego	 potwierdzoną	 za	 zgod-
ność	z	oryginałem	przez	dyrekto-
ra	szkoły,			
	 Uwaga!!!	 W	 przypad-
ku	 studentów	 (słuchaczy)	 I	 roku	
w	terminie	do	25	września	dane-
go	roku	należy	złożyć	do	Urzędu	
Marszałkowskiego	Województwa	
Podlaskiego	 w	 Białymstoku	 za-
świadczenie	 z	 uczelni	 lub	 zakła-
du	kształcenia	 nauczycieli	 o	 roz-
poczęciu	studiów	lub	nauki.	
	 Przypominamy,	 że	 osoby	
ubiegające	 się	 o	 stypendium	 po-
winny	być	przede	wszystkim	lau-
reatem	bądź	finalistą	przedmioto-
wego	konkursu,	olimpiady	lub	tur-
nieju	 na	 szczeblu	międzynarodo-
wym,	krajowym	bądź	wojewódz-
kim.	Uczniowie,	mający	znaczące	
osiągnięcia	 w	 konkursach	 kraso-
mówczych,	 literackich,	 muzycz-
nych	 i	 plastycznych	 bądź	 turnie-
jach	tańca,	itp.	mogą	ubiegać	się	o	
stypendia	w	dziedzinie	twórczości	
artystycznej,	natomiast	osoby	po-
siadające	znaczące	wyniki	sporto-
we	 we	 współzawodnictwie	 mię-
dzynarodowym	 lub	 krajowym	
–	stypendia	sportowe.						
	 Wszelkie	 uwagi	 i	 zapyta-
nia	 należy	 kierować	 do	Referatu	
Edukacji	-	tel.	(085)	74	97	536.
Departament	Edukacji,	Sportu	i	

Turystyki,	
ul.	Wyszyńskiego	1,	
15-888	Białystok	

(PSB)
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RODZINNA zabawa w plenerze
	 Wspaniała	 impreza	
miała	 miejsce	 w	 słonecz-
ny	 dzień	 Bożego	 Ciała,	 
11	 czerwca	 br.	 na	 terenach		
Majątku	 Howieny	 w	 miej-
scowości	 Pomigacze.	 Był	
nią	 festyn	 rodzinny	 prze-
biegający	 pod	 hasłem	 „Gdy	
śmieje	 się	 dziecko,	 śmieje	
się	 cały	 świat”.	 Jego	 orga-

nizatorem	 była	 katedra	 w-f	
Szkoły	 Podstawowej	 im.	
Jana	 Pawła	 II	 w	 Kleosinie.	
Wsparli	 ją:	 Podlaska	 Rada	
Zrzeszenia	 Ludowych	 Ze-
społów	 Sportowych,	 Ośro-
dek	Kultury	w	Gminie	Juch-
nowiec	Kościelny	 oraz	Sto-
warzyszenie	 Inicjatyw	 Lo-
kalnych	Partner.
	 Główną	 inicjator-
ką	 imprezy	 była	 Anna	 Ko-
zioł,	 nauczycielka	 wycho-
wania	 fizycznego	w	 Zespo-
le	Szkół	im.	Pawła	II	w	Kle-
osinie.	 Oto,	 co	 nam	 powie-
działa.	„O	konkursie	dowie-
działam	 się	 od	 koleżanki	 z	
Podlaskiej	 Rady	 Zrzeszenia	
LZS	 Eli	 Skalimowskiej.	 W	
sumie	 jest	 to	 współzawod-
nictwo,	 którego	 organizato-
rem	jest	Rada	Główna	LZS.	
Najniższa	 kwota,	 jaką	 mo-
żemy	w	 nim	wygrać	 to	 8	 a	
najwyższa	to	35	tysięcy	zło-
tych.	Jest,	więc,	o	co	powal-
czyć.	 Skoro	 nadarzyła	 się	
okazja	 pozyskania	 fundu-
szy	na	rzecz	szkoły	i	środo-
wiska	 postanowiłam	 zachę-
cić	do	organizacji	rodzinne-
go	festynu	swoje	koleżanki	i	
kolegów	z	katedry	w	-	f.		
	 Staraliśmy	 się	 wspól-
nie	 z	 nimi	 oraz	 moim	 mę-

żem	 Mariuszem	 opracować	
w	miarę	atrakcyjny	program	
dla	 całych	 rodzin	 ze	 szcze-
gólnym	 uwzględnieniem	
dzieci	 ze	 szkół	 w	 gminie	
Juchnowiec	 Kościelny.	 Czy	
nam	 się	 udało	 oceni	 to	 kil-
kaset	osób,	które	w	festynie	
uczestniczy”.
	 A	 program	 był	 boga-

ty,	młodzież	i	rodzice	bawi-
li	 się	 doskonale.	 Taką	 opi-
nię	 wyraziła	 uczestnicząca	
w	 zabawie	 rodzina	 państwa	
Chrząszczów	 	 –	Edyta	 i	 Ja-
nusz,	 córki	 Julia	 i	Gabrysia	
-		rodowitych	górali,	miesz-
kających	aktualnie	w	 Ignat-
kach	 oraz	 córka	 znajomych	
ich	–	Wiktora	Pruszyńska.

	 Podobne	zdanie	o	tym	
festynie	miała	uczestnicząca	
w	nim	Helena	Koziej,	 czło-
nek	 Rady	Głównej	 i	 dyrek-
tor	 Biura	 Krajowego	 Zrze-
szenia	LZS
	 Oceny	 imprezy	 do-
kona	 najpierw	 wojewódzka	
komisja	 konkursowa,	 któ-
ra	 wytypuje	 2	 imprezy	 z	

województwa	 do	 współza-
wodnictwa	 centralnego.	 Od	
miejsca	 w	 ostatecznej	 kla-
syfikacji	 zależna	 jest	 wy-
sokość	 nagrody,	 jaka	 przy-
padnie	szkole	w	Kleosinie,	a	
która	przeznaczona	zostanie	
na	 zakup	 sprzętu	 sportowe-
go.

(ima)

Rodzina Państwa Chrząszczów oraz towarzysząca 
im Wiktoria doskonale bawili się 

podczas imprezy

Helena Koziej z RG Zrzeszenia LZS (z lewej)
Anna Kozioł, iniciatorka imprezy (w środku)
i Elżbieta Skalimowska z PR Zrzeszenia LZS
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