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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Juchnowiec Kościelny
Kolejny kwartał za nami. Przyszło lato,
a razem z nim weszła w życie tzw. ustawa
śmieciowa. Od 1 lipca gminy zostały zmuszone do przejęcia kolejnych obowiązków, tym razem – czy tego chcemy czy
nie, musimy zająć się Państwa śmieciami.
Co więcej – Państwu też nie pozostawiono wyboru. Tak więc dokładamy starań,
aby nałożone na nas nowe obowiązki wypełnić jak najrzetelniej. Prosimy też o wyrozumiałość i cierpliwość
w te gorące dni. Na stronach od 6. do 9. znajdziecie Państwo
wszelkie niezbędne informacje na ten temat.
A poza tym mamy wakacje, więc życzę wszystkim, a zwłaszcza najmłodszemu pokoleniu naszej gminy, dobrego wypoczynku – również na Dniach Ziemi Juchnowieckiej, na które już dziś zapraszam.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
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Minął półmetek realizacji tegorocznych inwestycji
Na 2013 rok w budżecie gminy zaplanowano inwestycji niedużo, ale za znaczną kwotę. Spośród nich najbardziej kosztowne
jest dofinansowanie budowy
drogi powiatowej Juchnowiec
Kościelny-Wojszki razem z przebudową dotychczasowego skrzy-

żowania na rondo w Juchnowcu
Kościelnym i przykryciem bruku
na odcinku między Wojszkami a
drogą S19. Gmina całą inwestycję wspiera kwotą ponad 3,5 miliona zł. Kolejne ponad 2,5 mln
przeznaczono na budowę dróg
w Ignatkach-Osiedlu – ulice Le-

śna, Przejezdna i Jeździecka. To
także ważna inwestycja zwłaszcza w kontekście przebudowy ul.
Zambrowskiej w Kleosinie, co
wpłynęło na utrudnienia komunikacyjne w Ignatkach-Osiedlu.
Potrzeb jest znacznie więcej niż
mogło się znaleźć w budżecie.

Ograniczeniem są pieniądze. Na
inwestycje w tegorocznym budżecie przewidziano ponad 13
mln zł, czyli 27% wydatków
ogółem. To o około 4 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.
Szerzej o realizowanych inwestycjach piszemy na str. 4-5.
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Gmina Juchnowiec Kościelny
ma nowy herb i pieczęcie
Rada Gminy Juchnowiec
Kościelny Uchwałą Nr XXV/
286/2013 z dnia 18 kwietnia br. przyjęła nowy herb
Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała uprawomocniła się
21 maja br.
Gmina Juchnowiec Kościelny posługiwała się herbem przyjętym Uchwałą Nr
VIII/21/90 Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym z dnia 21
października 1990 r., który nie
był opiniowany przez Komisję Heraldyczną, a taki obowiązek nakłada na samorząd ustawodawca. Jako symbol gminy
przyjęto mocno zniekształcony herb Stanisława Włoszka
fundatora kościoła parafialnego w Juchnowcu. Zgodnie z zaleceniami Komisji taka praktyka nie jest wskazana. W herbie
gminy mogą być wykorzystane
elementy herbów szlacheckich,
choćby dla podkreślenia związanych z nią postaci czy wydarzeń historycznych, jednak
powinien on być opracowany
zgodnie z zasadami heraldyki.
Mając na uwadze powyższe
zalecenia i obowiązujące przepisy Wójt Gminy Juchnowiec
Kościelny po wstępnym opracowaniu materiału historycznego oraz zasięgnięciu opinii
dr. Henryka Seroki pracownika
naukowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członka Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz
Komisji Heraldycznej, a także
mieszkańców i radnych Gmi-

XXV sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Herb Gminy Juchnowiec Kościelny
autorstwa Tadeusza Gajla, który otrzymał
pozytywną opinię Ministra Administracji
i cyfryzacji, został przyjęty przez Radę
Gminy i obowiązuje od 21 maja 2013 r.

ny Juchnowiec Kościelny, zlecił opracowanie herbu, pieczęci
i flagi Gminy Juchnowiec Kościelny Tadeuszowi Gajlowi,
białostockiemu artyście grafikowi, twórcy przedstawień historycznych herbów szlachty
polskiej nazywanych herbami
gajlowskimi, autorowi m.in.
herbu Białegostoku, województwa podlaskiego, gminy Korycin, Kobylin-Borzymy, Szudziałowo i wielu innych.
Projekt herbu i pieczęci opracowany przez Tadeusza Gajla otrzymał pozytywną opinię
Komisji Heraldycznej i decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji został dopuszczony do
realizacji. Projekt flagi, po naniesieniu sugerowanych przez
Komisję Heraldyczną zmian
oczekuje na jej opinię.

Nowe pieczęcie Gminy, Wójta i Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
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Uchwały „śmieciowe”
i sprawozdania
18 kwietnia 2013 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny. Podczas
niej przyjęto m.in. uchwały w
sprawie ustanowienia herbu,
pieczęci i logo Gminy.
Wójt Krzysztof Marcinowicz przekazał informacje o
działalności
międzysesyjnej.
W okresie od 1 marca br. m.in.
podpisano umowy na wykonanie kanalizacji sanitarnej w
Simunach, przebudowę dróg
gminnych ulic: Leśnej, Przejezdnej i Jeździeckiej w Ignatkach-Osiedlu, obsługę geodezyjną gminy. Ogłoszono także
przetargi, m.in. na wykonanie
kanalizacji sanitarnej w Wojszkach i rozbudowę wodociągu w
Ignatkach. Poinformował też,
że od ostatniej sesji nie zbyto,

nie nabyto ani nie wydzierżawiono żadnych nieruchomości
stanowiących mienie Gminy
Juchnowiec Kościelny.
Rada Gminy przyjęła sprawozdania: z realizacji programu
współpracy Gminy Juchnowiec
Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, z
wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie, a także z
działalności Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Walki z Kalectwem „Jesteśmy
Razem”.
Radni i sołtysi zgłosili szereg
spraw, które na bieżąco wyjaśniał wójt.

Przyjęte na sesji logo Gminy Juchnowiec
Kościelny nawiązuje do przyrodniczych
walorów gminy, a także do jej dynamicznego rozwoju. Stylizowany napis w
kolorze zielonym symbolizuje naturę
i harmonię, a słońce zastępujące kropkę
nad literą „i” jest symbolem radości,
optymizmu, dynamizmu i rozwoju.

Na XXV sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
u rozpatrzenia wezwania do usunięcia
naruszenia interesu prawnego wniesionego przez Alę i Jana Grzyb;
u zmieniająca uchwałę w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Juchnowiec
Kościelny;
u uchwalenia Regulaminu korzystania
z boiska sportowego w Juchnowcu
Dolnym;
u zmiany uchwały Nr XII/261/2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2013 rok;
u ustanowienia znaku promocyjnego
(logo) Gminy Juchnowiec Kościelny;
u ustanowienia herbu i pieczęci Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasad ich
stosowania;
u miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kleosin
– obszar planistyczny Kleosin;
u zmiany uchwały Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny Nr XVII/169/2012 z dnia 26
lipca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Białostockiemu na
realizację inwestycji drogowych w 2013r.;
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u udzielenia poparcia dla uchwał
podjętych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport w
Czeremsze;
u zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
u zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Juchnowiec Kościelny;
u zmian w budżecie 2013r.;
u upoważnienia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do złożenia wniosku o
dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie
Juchnowiec Kościelny” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach ogłoszonego I konkursu programu priorytetowego
pn. System Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) część 6. SOWA –
Energooszczędne oświetlenie uliczne.

Sołtysi reprezentowali gminę
w Koninie i Licheniu
Stowarzyszenie Sołtysów
Gminy Juchnowiec Kościelny,
przy wsparciu Urzędu Gminy,
zorganizowało wyjazd na XXI
Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
Pierwszy dzień pielgrzymki miał charakter roboczy. 25
maja br. grupa 14 sołtysów z
naszej gminy uczestniczyła w
konferencji „Wiejska Polska.
Wieś z energią”, która odbyła
się w Koninie. Jej gospodarzem
był prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Ireneusz Niewiarowski. Gościem specjalnym wiceminister rolnictwa,
Zofia Szalczyk, która odpowiadała na pytania uczestników konferencji. Jedno z pytań

Delegacja sołtysów z Gminy Juchnowiec Koscielny podczas konferencji „Wiejska Polska. Wieś z energią” w Koninie

do pani minister skierował sołtys wsi Dorożki, Roman Szpica. Dotyczyło ono sprawy bo-

brów i szkód, jakie wyrządzają
rolnikom oraz tego, czy ochrona tych zwierząt nie powinna

być zniesiona. Pytanie wzbudziło duży odzew w sali konferencyjnej. Pani minister nie
mogła oczywiście dać wiążącej
odpowiedzi, ale stwierdziła, że
rzeczywiście problem jest poważny.
Następnego dnia nasi sołtysi przebywali w Sanktuarium
Matki Bożej Licheńskiej i tak,
jak inni pielgrzymi modlili się
o pomyślność polskiej wsi. Południowej Mszy św. w licheńskiej bazylice, przewodniczył
wikariusz biskupi ks. Wojciech
Kochański. W homilii mówił
o znaczeniu wsi, jej kultury i
wkładzie w budowaniu wolnej
i niepodległej ojczyzny. Do Lichenia, na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów, zjechało w tym
roku około 3 tys. osób.

Absolutorium
i środki unijne

Obrady
z miłym akcentem

XXVI sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

XXVII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

23 maja 2013 r. odbyła się
XXVI sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Jednym z ważniejszych punktów obrad było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2012 r. oraz udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Po przedstawieniu przez skarbnik Annę
Jakuć sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r., oraz
stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawionego przez przewodniczącego
Stefana Leona Kozłowskie-

go i odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy
Juchnowiec Kościelny absolutorium za 2012 r.
Podczas sesji wójt Krzysztof Marcinowicz oraz sekretarz gminy Teresa Rudzik poinformowali o pozyskanych przez
Urząd Gminy i jego jednostki organizacyjne środkach unijnych. Wójt dodał także iż, w ramach zaoszczędzonych środków
z tzw. „schetynówek”, dofinansowana będzie budowa ulic w
Ignatkach-Osiedlu.

Na XXVI sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
u wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
u wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
u wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcie nieruchomości;
u wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego z Miastem

Białystok;
u sposobu zabezpieczenia pożyczek i
kredytów planowanych do zaciągnięcia
w 2013r.;
u zmian w budżecie 2013r.,
u wyrażenia zgody na wydzierżawienie
w trybie bezprzetargowym.

27 czerwca 2013 r. odbyła
się XXVII sesja Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny.
Wójt w informacji o działalności międzysesyjnej powiedział m.in., że od ostatniej sesji
na prośbę mieszkańców ogłoszone zostały trzy przetargi na
sprzedaż nieruchomości we wsi
Rostołty, Dorożki i Janowicze,
ale nie zostały rozstrzygnięte
z powodu braku chętnych. Ponadto podpisano umowy na
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budowę kanalizacji w Wojszkach i oświetlenia ulicznego na
ul. Jana Pawła II w Kleosinie.
Podczas sesji wójt Krzysztof
Marcinowicz w imieniu mieszkańców gminy podziękował st.
asp. Krzysztofowi Rojsowi, który odszedł z komisariatu w Łapach i nie będzie już naszym
dzielnicowym, za długoletnią i
ofiarną służbę dla naszej lokalnej społeczności. Złożył tez życzenia satysfakcji z dalszej pracy.

Na XXVII sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
u przyjęcia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
u wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
u wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
u wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem
Białystok w zakresie utworzenia
punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;

u zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec
Kościelny;
u zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za
pojemnik o określonej pojemności;
u zmian w budżecie 2013r.
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WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- stan na 28.06.2013 r.

u „Wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsi Wojszki”; ilość złożonych
ofert :9; umowa Nr IGK.272.15.2013
z dnia 05.06.2013 została podpisana
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZIEJA” Ryszard Zieja z siedzibą: 18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9, na
kwotę brutto 962 638,13 zł; termin
realizacji przedmiotu zamówienia: do
31.10.2013 r.
u „Budowa oświetlenia drogowego w Kleosinie na ulicy Jana Pawła
II”; ilość złożonych ofert: 4; umowa Nr
IGK.272.16.2013 z dnia 05.06.2013
została podpisana z Zakładem Instalacji Elektrycznych Grzegorz Mielech, ul.
Wysokie 46, 18-106 Turośń Kościelna,
na kwotę brutto 33 160,07 zł; termin
realizacji przedmiotu zamówienia: do
31.08.2013 r.
u „Świadczenie usług w zakresie
odbioru i zagospodarowania sta-

łych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Juchnowiec
Kościelny”; ilość złożonych ofert: 4;
umowa Nr IGK.272.17.2013 z dnia
14.06.2013 została podpisana z MPO
Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. 27 Lipca 62, na kwotę brutto 583 200,00 zł;
realizacja przedmiotu zamówienia: od
01.07.2013r. do 30.06.2014 r.

u „Remont i ocieplenie budynku Ośrodka Kultury w Juchnowcu
Kościelnym”; termin składania ofert:
do 2 lipca 2013 r. do godz. 10:00; termin realizacji przedmiotu zamówienia:
15.11.2013 r.

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY od 14.03.2012 r. do 28.06.2013 r.

LIPIEC 2013, NR 5(9)

Drogi

kolejne inwestycje gminne
Wodociągi i kanalizacja

W Gminie Juchnowiec Kościelny prawie wszystkie miejscowości posiadają wodociąg, a coraz więcej kanalizację sanitarną.
Ciągle też prowadzone są inwestycje w tym zakresie. Na realizację czekają m.in. kanalizacja sanitarna Brończany, Koplany,
Lewickie, Niewodnica Nargilewska, przebudowa i rozbudowa
stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym, budowa kanalizacji deszczowej w Solniczkach. Wykonano także dokumentację projektową na prowadzenie prac geologicznych rekonstrukcji
studni SW-2a i odwiertu nowej studni w Kleosinie.
W czerwcu zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach. Całkowity koszt tej inwestycji to 216 tys. zł.
W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji we wsi Simuny. Jej
koszt to 720 tys. zł. W lipcu rozpocznie się budowa kanalizacji
w Wojszkach. Koszt tej inwestycji to ok. 1 mln zł.

u „Budowa kanalizacji sanitarnej
we wsi Simuny”; termin składania
ofert: do 27 czerwca 2013 r. do godz.
10:00; termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15.11.2013 r.

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

u 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
u 22 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
u 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany
składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec
Kościelny
u 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za
2012 rok
u 28 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kleosin – obszar planistyczny Kleosin
u 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
u 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Juchnowiec Kościelny na lata
2013-2016 wraz z prognozą długu i
spłat zobowiązań na lata 2013-2022
u 2 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących
własność Gminy Juchnowiec Kościelny,
położonych w obrębach: 6 – Dorożki,
14 – Janowicze, 30 – Rostołty
u 2 kwietnia 2013 r. w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej
u 15 kwietnia 2013 r. w sprawie
przeprowadzenia kontroli podatkowej
u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków
transportu na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
u 18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
zaopiniowania ofert na realizację zadań

Realizujemy
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publicznych Gminy Juchnowiec Kościelny w 2013r.
u 19 kwietnia 2013 r. w sprawie
przedłożenia Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny sprawozdania finansowego za 2012 r.
u 19 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzrennego części wsi Ignatki (obszar
planistyczny Ignatki wieś – wschód)
u 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok
u 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych na
terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w
2013 r.
u 6 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej z Samorządowego Programu
Pożyczkowego
u 10 maja 2013 r. w sprawie udzielenia
pożyczki stowarzyszeniu pn. Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy „Amator”
w Juchnowcu
u 16 maja 2013 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu za
2012 r.
u 17 maja 2013 r. 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 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
u 4 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konksursu ofert na
realizację zadania publicznego
u 11 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Budowa wodociągu w Ignatkach
Przebudowa skrzyżowania w Juchnowcu Kościelnym

Zagospodarowanie terenu, świetlice wiejskie, inne

Budowa dróg i ich utrzymanie, to co roku jedne z najważniejszych inwestycji. Z dróg korzystamy wszyscy, a od ich stanu zależy
nie tylko komfort jazdy, ale też nasze zdrowie i życie. Obecnie najważniejsze prace na drogach to przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny-Wojszki do S19. Koszt inwestycji to 10 mln 030 tys. zł, w
tym z budżetu gminy 3 mln 515 tys. zł, tyle samo z budżetu powiatu, a reszta ze „schetynówki”. Zakończenie prac planowane jest w
październiku br. Drugą ważną inwestycją jest budowa ulic Leśniej,
Przejezdnej i Jeździeckiej w Ignatkach-Osiedlu. Na finiszu są już prace ziemne, kolejnym etapem będzie położenie nawierzchni asfaltowej i chodników. Koszt budowy to 2 mln 560 tys. zł, w tym ok. 1
mln zł ze „schetynówki” (umowa nie jest jeszcze podpisana).
Siłownia zewnętrzna przy ZS w Juchnowcu Górnym

Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny-Wojszki do drogi S19

Budowa ciągu dróg w Ignatkach-Osiedlu
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Po niemal dwudziestu latach doraźnych i koniecznych prac
udało się wreszcie przeprowadzić kompleksowe zagospodarowanie placu przy Zespole Szkół w Kleosinie. W ramach inwestycji
wykonano m.in.: plac zabaw, parkingi, tereny zielone, piłkołapy
przy boisku, przebudowano kanalizację sanitarną i sieć wodociągową, wybudowano kanalizację deszczową i oświetlenie terenu.
Koszt inwestycji to 2 mln 100 tys. zł.
Sukcesywnie i w miarę posiadanych środków inwestujemy w
infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. W Juchnowcu Górnym i w
Kleosinie wybudowane zostały siłownie zewnętrzne (przy udziale
środków unijnych), w Brończanach powstało boisko, a w Olmontach boisko jest w trakcie budowy.
Modernizowane i remontowane są świetlice wiejskie. W tym
roku m.in. położono nową posadzkę w świetlicy w Szerenosach,
wyłożono boazerią salę świetlicy w Klewinowie, prowadzony jest
remont świetlicy w Hołówkach Dużych.

Boisko w Brończanach

Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Kleosinie

Remont świetlicy wiejskiej w Hołówkach Dużych

Budowa boiska w Olmontach
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Wszedł w życie nowy system
gospodarowania odpadami

1 lipca br. gmina przejęła całkowitą
odpowiedzialność za gospodarowanie
odpadami na swoim terenie.
W praktyce oznacza to, że mieszkańcy nie będą mogli zawierać indywidualnych umów na wywóz śmieci z dowolnie
wybraną firmą. Nie będą też mogli samodzielnie negocjować cen za tę usługę.
Obowiązek odbioru odpadów, zarówno
z gospodarstw domowych, jak i firm czy
przedsiębiorstw, spada na gminę. Gmina wyłania firmę, która będzie ją obsługiwała, ustala też stawki opłat za usługę w
Jaka firma będzie
odbierała śmieci na
terenie gminy?
W wyniku przeprowadzonego postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został przedsiębiorca, który
od 1 lipca 2013 r. zajmie
się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy
Juchnowiec Kościelny. Jest
to MPO Sp. z o. o. w Białymstoku, z którą zawarto
stosowną umowę.
Jaka jest opłata za odbiór śmieci?
Miesięczna opłata od
gospodarstwa domowego
(nieruchomości zamieszkałe) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w systemie
zmieszanym wynosi 34 zł,
a przy selektywnej zbiórce 20 zł. Opłata za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
niezamieszkałych (usługi, przemysł,
tereny rekreacyjne itp.)
uzależniona jest od wielkości pojemnika zgodnie
ze złożoną deklaracją i np.
dla pojemników do 240 l
wynosi w systemie zmieszanym 25 zł, przy selektywnej zbiórce 15 zł.
Ile pojemników na
odpady zmieszane
LIPIEC 2013, NR 5(9)

oparciu o jedną z zapisanych w Ustawie
możliwości. Wszystkie procedury związane z wdrożeniem ustawy w Gminie Juchnowiec Kościelny zostały zakończone w
przewidzianych w Ustawie terminach. Od
1 lipca Ustawa wdrażana jest w praktyce.
Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania związane z
wdrażaniem Ustawy śmieciowej. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji w razie
niejasności: referat planowania przestrzennego, ochrony środowiska i rolnictwa (Plac
Królowej Rodzin 1), tel. 85 719 50 60.

można mieć w ramach
ustalonej opłaty?
W gospodarstwach domowych (tereny zamieszkałe) nie wprowadzono ograniczenia. Można posiadać
jeden pojemnik o wielkości min. 110 l lub więcej.
Jak należy płacić za
odbiór śmieci po 1
lipca 2013 r.?
Opłaty należy wnosić
raz na kwartał bez powiadomienia – pierwszą do 10
września br. na indywidualne konto, które zostanie podane w najbliższym czasie
Co otrzymamy w zamian za opłatę?
Opłata obejmuje: u
odbiór wszystkich odpadów zmieszanych z pojemnika na odpady, u odbiór
wszystkich odpadów zbieranych selektywnie, u worki do selektywnej zbiórki,
u odbiór z nieruchomości
starych mebli, sprzętu AGD
itp. (wg harmonogramu,
który będzie opracowany
i podany do wiadomości),
u funkcjonowanie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów (miejsce zostanie podane po zawarciu stosownej umowy), gdzie można
będzie oddać wybrane rodzaje odpadów, np. opony,
gruz itp.
Opłata nie obejmuje: u
wyposażenia nieruchomo-

ści w pojemnik na odpady
zmieszane, u mycia i naprawy pojemnika na odpady
zmieszane. Czynności, których nie obejmuje opłata,
właściciel nieruchomości
musi zapewnić we własnym
zakresie, np. poprzez zawarcie indywidualnej odpłatnej umowy z przedsiębiorcą
na dzierżawę pojemnika na
odpady lub jego kupno.
Każda nieruchomość zamieszkała, niezależnie od
podjętej decyzji o segregacji odpadów, musi być wyposażona w pojemnik na
odpady zmieszane o pojemności minimum 110 l.
Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady
zmieszane należy do właściciela nieruchomości.
Na jakie cele gmina
przeznaczy opłatę za
śmieci?
Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach wskazuje, jakie
koszty gmina pokrywa z
wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:
u odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, u tworzenia i
utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, u
obsługi administracyjnej
tego systemu.
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Sposób gromadzenia
odpadów komunalnych
Nieruchomości jednorodzinne
– system workowy
u Odpady zmieszane gromadzone będą do
pojemników, w które we własnym zakresie
zaopatrzy się właściciel nieruchomości.
u Właściciel nieruchomości gromadzić będzie poszczególne frakcje odpadów tj.: a)
tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami
wielomateriałowymi, b) papier, c) szkło
w workach, które otrzyma od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Worki do selektywnej zbiórki będą dostarczane
podczas odbioru odpadów. Można też pobrać je w urzędzie gminy Juchnowiec Kościelny w referacie planowania przestrzennego, ochrony środowiska i rolnictwa (Plac
Królowej Rodzin 1).
u Na terenie nieruchomości pojemniki i
worki na odpady należy przetrzymywać w
miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla
pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie
ma, należy wystawić je w dniu odbioru na
chodnik lub ulicę przed wejściem na teren
nieruchomości (dopuszcza się także w uzasadnionych przypadkach) wjazd na teren
nieruchomości pojazdem podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
Nieruchomości wielorodzinne
– system pojemnikowy
u Właściciele nieruchomości w sposób selektywny, będą gromadzić w zbiorczych pojemnikach ustawionych przez zarządcę, poszczególne frakcje odpadów, tj.: tworzywa
sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi, papier, szkło białe i kolorowe.
u Odpady zmieszane gromadzone będą w
zbiorczych pojemnikach lub kontenerach
ustawionych przez zarządcę w altankach
śmieciowych, gniazdach.
Przedsiębiorcy (tereny niezamieszkane)
– system pojemnikowy
u Przedsiębiorcy gromadzić będą poszczególne frakcje odpadów tj.: tworzywa
sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
papier, szkło białe i kolorowe, w pojemnikach lub kontenerach ustawionych na terenie nieruchomości.
u Odpady zmieszane gromadzone będą
w pojemnikach lub kontenerach ustawionych na terenie nieruchomości.
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
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Szczegółowe informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy: referat planowania przestrzennego,
ochrony środowiska i rolnictwa (Plac Królowej Rodzin 1), tel. 85 719 50 60 oraz www.juchnowiec.gmina.pl
LIPIEC 2013, NR 5(9)
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28 czerwca zakończył się rok szkolny.
Tradycyjnie już Wójt Gminy Juchnowiec
Kościelny wręczył 22 uczniom klas IV-VI
szkół podstawowych i gimnazjów medale
za osiągnięcia w nauce. Maksymalną
średnią ocen na świadectwie (6,0) miało
w tym roku sześć uczennic z naszych placówek: Patrycja Dyra (VIa SP), Zuzanna
Panas (VIa SP), Izabela Budzisz (VIb
SP), Klaudia Wakuła (IIb gim.) i Katarzyna Ślesicka (IIb gim.) z Zespołu Szkół
w Kleosinie oraz Agnieszka Ostrowska
(VIa SP) z Zespołu Szkół w Juchnowcu
Górnym. Gtatulujemy.

23 maja br. odbyło się podsumowanie
III Powiatowego Konkursu Twórczości
Ludowej „Barwy Folkloru”. Wzięli w nim
udział uczniowie z sześciu szkół z terenu
powiatu białostockiego. Jury oceniało
102 prace, w tym 56 prac w kategorii
wycinanka ludowa i 46 prac w kategorii
haft krzyżykowy. Konkurs organizował
Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym przy
współpracy Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

24 maja 2013 r. w Ośrodku Kultury w
Gminie Juchnowiec Kościelny miała
miejsce gala XX Powiatowego Forum
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
„Melpomena 2013” organizowanego
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w
Juchnowcu Kościelnym.
Grand Prix otrzymał Teatr Piosenki i Poezji „Carnina” z Narwiańskiego Ośrodka
Kultury w Narwi za spektakl pt.: „Zaczarowane drewno”.

Atrakcji było mnóstwo, a teren od „Orlika”
po plac przed sceną zapełnił się dziećmi,
młodzieżą i rodzicami. Najmłodsi uczestniczyli w konkursach, grach i licznych zabawach, starsi bawili się na koncercie Janusza Laskowskiego. Wszystko podczas
Festynu Rodzinnego zorganizowanego
1 czerwca br. w Kleosinie przez Ośrodek
Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny
oraz Zespół Szkół w Kleosinie przy współpracy z Urzędem Gminy w Juchnowcu
Kościelnym oraz sołectwem Kleosin.

Słowiańskie zaślubiny, walki Wikingów,
pokaz pracy garncarza, występy taneczne – tak wyglądała Noc Świętojańska w
Brończanach. Mimo żaru lejącego się z
nieba impreza zorganizowana 22 czerwca br. przez Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół Brończan „Brończany
Razem” oraz Urząd Gminy w Juchnowcu
Kościelnym była bardzo udana, a mieszkańcy gminy bawili się świetnie.
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„Moje najpiękniejsze miejsce na ziemi”
– konkurs fotograficzny
Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny zaprasza
uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe
z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska
do udziału w konkursie fotograficznym.
Zdjęcia odwołujące się do uroków i walorów naturalnych regionu
oraz historycznego i kulturowego dorobku
będą ocenione przez profesjonalne jury,
a najlepsze z nich zaprezentowane na wystawie.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
Szczegóły na www.okjuchnowiec.pl.

Rewelacyjni badmintoniści
LUKS Księżyno i LUKS Amator Juchnowiec to kluby, których zawodnicy od lat odnoszą
sukcesy w badmintonie. Reprezentują na zawodach nie tylko
gminę, czy województwo, ale
także kraj i osiągają doskonałe wyniki.
Klaudia Głowacka (LUKS
Księżyno) została złotą medalistką Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w grze mieszanej, które odbyły się w dniach
12-14 maja br. w Suchedniowie.
Partnerem Klaudii był Paweł
Śmiłowski (Hubal Białystok).
Miesiąc wcześniej Diana
Głowacka i Paulina Kaczorowska (obie z LUKS Księżyno) wywalczyły srebrny medal podczas
Mistrzostw Polski Juniorów w
Solcu Kujawskim. Julita Guzewicz i Patrycja Guzewicz reprezentowały Polskę (startowały
32 państwa) na Mistrzostwach
Świata w Speedmintonie (The
2nd ISBO Speedminton World
Championships 2013), które
odbywały się w Berlinie od 13
do 15 czerwca br. Julita Guzewicz wygrała jeden mecz w grupie z Niemką, a w trzech setach
po wyrównanej walce przegrała
z późniejszą mistrzynią świata,
zajmując 15. miejsce na świecie.

Julita i Patrycja Guzewicz na Mistrzostwach Świata w Speedmintonie
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29 czerwca br. w Warszawie odbył się Międzynarodowy Turniej w Speedmintona
– ISBO Speedminton Polish
Open 2013. Startowały w nim
Julita i Patrycja Guzewicz zajmując w grze mieszanej II miejsce i indywidualnie Julita II, a
Patrycja III miejsce w swoich
kategoriach wiekowych.
Drużyna ZS w Kleosinie w
składzie: Klaudia Głowacka,
Sylwia Szymańska i Anna Zaremba zajęła czwarte miejsce w
Finale Krajowym Gimnazjady
Dziewcząt w Badmintonie. Turniej odbył się w pierwszy weekend czerwca w Białymstoku.

Sukcesy młodych piłkarzy z Kleosina
w województwie...
Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej w Kleosinie
zajęła III miejsce w finałach
Igrzysk Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej Chłopców, które odbyły się 12 czerwca br. w Suwałkach.
Aby awansować do finałów młodzi piłkarze musieli
przejść pięć szczebli rozgrywkowych, z których 4 wygrali, a w jednym zajęli II miejsce. Chłopcy są członkami
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kleosin”.

– Jest to najwyższe miejsce w
grach zespołowych w historii naszej placówki – mówi trener drużyny Marcin Zawadzki. – Ekipa
chłopców uległa tylko drużynie z
Suwałk i SP nr 26 z Białegostoku.
Skład drużyny: Jędrzej Woźniel, Filip Tarnogórski, Alan
Kluczyk, Bartosz Niechaj, Michał Niegierysz, Eryk Matus,
Jakub Dobreńczyk, Tomasz
Maciuszko, Łukasz Chrzanowski, Rafał Ramel, Dawid
Karpiński, Adam Rychorczuk,
Emil Bielski, Patryk Koczuk.

Międzynarodowy Turniej MMA

Drużyna ZS w Kleosinie w finale Gimnazjady: Klaudia Głowacka, Sylwia
Szymańska i Anna Zaremba

W IX Edycji Podlaskiej Ligi
Badmintona 2012/2013 bezkonkurencyjni byli zawodnicy LUKS
„Amator” Juchnowiec, Drużynowo zajęli I miejsce, klasyfikacji
generalnej wyprzedzając LUKS
Badminton Choroszcz i Hubala
Białystok. Najwyższe miejsca w
swoich kategoriach wiekowych
zajęli: Edyta Domaszuk i Kinga
Zalewska (1. miejsce), Sylwia
Litwiejko i Karolina Szczytko
(2.) oraz Michał Falkowski, Julia Redlińska, Martyna Olechnicka i Piotr Błoszyński (3.).
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Kleosin był gospodarzem
prestiżowego turnieju MMA
pod nazwą I Batalia Wschodu.
W ramach imprezy doszło do
trójmeczu amatorskich reprezentacji Polski, Litwy i Białorusi. Zawody zakończyły się zwycięstwem biało-czerwonych.

Kibice obejrzeli 12 pojedynków. Wielką niespodzianką było pojawienie się gwiazdy
MMA, Marcina Naruszczki.
Czołowy przedstawiciel MMA
w Polsce i mistrz Niemiec w Zawodowym MMA był gościem
specjalnym I Batalii Wschodu.
Sobotnia impreza
była pierwszym tego
typu turniejem w kraju. Oryginalność pomysłu polegała na formule
trójmeczu oraz umiejscowieniu
oktagonu
na plenerowej scenie w
pobliżu „Orlika”.
Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury i Urząd Gminy w
Juchnowcu
Kościelnym przy współpracy z
Amatorską Ligą MMA
w Polsce.

i na turnieju im. Marka Wielgusa
20 maja br. w Sokółce odbył się finał XVIII Turnieju
im. Marka Wielgusa w piłce
nożnej dziewcząt i chłopców
(rocznik 2002 i młodsi).
Po bardzo zaciętej walce
dziewczęta zajęły wysokie III
miejsce przegrywając tylko w
rzutach karnych. Chłopcy w półfinałach z powodu braku zawodników musieli oddać podium innym drużynom. Zawodniczki i
opiekun otrzymali medale, dyplomy i puchar. Najlepszą zawodniczką turnieju została Weronika Skawska z Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Kleosinie.
Skład drużyny dziewcząt:
Weronika Skawska, Aleksan-

dra Sokołowska, Julia Ancipiuk, Wiktoria Nos, Hania
Marcinowicz, Martyna Duchnowska, Magdalena Melechowicz, Aleksandra Patejczuk,
Aleksandra Mazerska, Gabriela Olędzka, Julia Kalińska, Agata Charkiewicz. Opiekunka Angelika Kostro.
Skład drużyny chłopców:
Michał Charkiewicz, Gabor
Żukowski, Kacper Malinowski, Adam Stasiewicz, Paweł
Siemieniuk, Marcel Karetko,
Mateusz Grzeszkiewicz, Karol
Sekściński, Paweł Rudkowski,
Kacper Dąbrowski, Krzysztof
Mudź. Opiekun Marcin Milczunas.

Zwycięstwa KS Sumo Koluch
Kolejne sukcesy odnieśli
zawodnicy KS Sumo Koluch
z naszej gminy na zawodach,
jakie odbyły się w maju br. Na
III Mistrzostwach Europy w
swoich kategoriach Karol Sobolewski i Patryk Pietrzeniak
zdobyli złote, a Wiesław Karol Koluch srebrny medal. Ka-

rol i Patryk powtórzyli sukces
na Mistrzostwach Polski. Doskonale spisali się również w
swoich kategoriach pozostali zawodnicy z naszej gminy:
Maciej Matys (II miejsce), Łukasz Zajkowski (III miejsce),
Tomasz Sobolewski (III miejsce).
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Śmieciowa rewolucja w gminach

I Bieg Konopielki za nami
Bogusław Andrzejuk z Białegostoku z czasem 34:27 został zwycięzcą I Biegu Konopielki na dystansie 10 km.
Rywalizację kobiet wygrała Beata Lupa z Wilkowa Starego
(39:13) i zdobyła tytuł najszybszej Konopielki 2013 roku. Najszybszym zawodnikiem z Gminy Juchnowiec Kościelny był
Kamil Al-Ghazali (38:43).
25 maja br. mimo ulewnego
deszczu, na starcie biegu głównego stanęło 110 zawodników
i 19 zawodniczek. Naszą gminę reprezentowało aż 16 biegaczy (w tym 2 radnych: Marek
Niewiński i Marek Muszyński) oraz 2 biegaczki (Bogumiła
Bielska i Monika Napiórkowska). Wśród startujących byli
zawodnicy nie tylko z regionu,
ale także z Gołdapi, Warszawy,
Konstancina-Jeziornej, czy Grodziska Mazowieckiego. Biegowi
głównemu towarzyszył bieg familijny i bieg z VIP-ami.

Beata Lupa (Wilkowo Stare) najszybsza
Konopielka 2013

Szerzej o biegu, a także tabela wyników i galeria zdjęć dostępne na www.biegkonopielki.
pl. Zapraszamy za rok.

21-28 lipca
Dni Ziemi Juchnowieckiej 2013
Od niedzieli do niedzieli trwać będzie święto Ziemi Juchnowieckiej.
Ośrodek Kultury przy współudziale Gminy, podobnie jak rok temu,
przygotował bogatą ofertę dla wszystkich.
21 lipca odbędzie się III Przegląd Piosenki Folklorystycznej
22 lipca wędkarze walczyć będą o „Złotą Rybkę Juchnowiecką”
23 lipca zaplanowane jest spotkanie z teatrem dla najmłodszych, a dla wszystkich piknik rodzinny
24 lipca emocjonujący mecz radni kontra sołtysi
25 lipca wernisaż wystawy fotograficznej z rozstrzygnięciem
konkursu
26 lipca przewidziany jest Kulturalny Wieczór Lokalny
27 lipca odbędzie się II Ogólnopolski Turniej Petanque o Puchar Wójta i kolejny piknik rodzinny
28 lipca Dni Ziemi Juchnowieckiej zamknie Finałowa Niedziela
z Wielkim Festynem z wielkimi atrakcjami.
Szczegółowe informacje już wkrótce na plakatach i w Ośrodku Kultury

1 lipca weszła w życie Ustawa potocznie zwana śmieciową.
Od początku towarzyszą jej żywe
emocje. W zależności od tego,
kto o niej mówi, jest uważana za
sukces, albo bubel, który został
nawet zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego. Bez względu jednak na określenia, faktem
są kłopoty z jakimi borykały się
gminy przy jej wdrażaniu. Sporo
bowiem w niej niejasności, zawiłości, ograniczeń, nie do końca precyzyjnych zapisów.
Założeniem Ustawy było –
górnolotnie mówiąc – uporządkowanie naszego kraju. Ustawodawca zakłada, że dzięki niej
zakończy się zaśmiecanie lasów,
przydrożnych rowów i palenie
śmieci w piecach. Zakłada też
uczciwe segregowanie odpadów.
Dla tych, którzy nie zastosują się
do nowych zasad wywozu, segregacji czy utylizacji śmieci przewiduje kary. Dotknąć one mogą nie
tylko mieszkańców gmin, ale fir-

my odpowiedzialne za czystość i
urzędy gmin.
W naszej gminie z wszystkimi
niezbędnymi do wdrożenia Ustawy pracami, dzięki zaangażowaniu i sprawności działania mojej
zastępczyni pani Mirosławy Jaroszuk i osób, które z nią pracowały,
zdążyliśmy w przewidzianych terminach. Byliśmy gotowi przed 1
lipca. Otrzymaliście Państwo, poprzez stronę internetową, ulotki,
sołtysów i urzędników wszelkie
niezbędne informacje na temat
nowych zasad gospodarki odpadami na terenie naszej gminy.
Nie znaczy to jednak, że wszystko już za nami i możemy świętować sukces. Jesteśmy świadomi,
że pojawią się jeszcze niejasności,
większe lub mniejsze problemy.
Będziemy się starać rozwiązywać
je na bieżąco i nadal pozostajemy
do Państwa dyspozycji. Prosimy
też o wyrozumiałość – my także
robimy to pierwszy raz.
Krzysztof Marcinowicz

Urząd Gminy
Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10,
16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 85 713 28 80,
fax 85 713 28 81
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

Godziny pracy urzędu
od poniedziałku do piątku
7.30-15.30

www.gmina.juchnowiec.pl
WYBRANE TELEFONY
u Przewodnicząca Rady Gminy,
tel. 		
85 713 28 84
tel. kom.
697 011 593
u Sekretariat
tel. 85 713 28 80, fax 85 713 28 81
tel. kom.
697 011 609
u Skarbnik
tel. 		
85 713 28 88
tel. kom.
697 011 592
u Podatki – Referat Finansów i Budżetu
tel. 		
85 713 28 91
tel. kom.
697 011 590
u Ewidencja działalności gospodarczej
tel. 		
85 713 28 87
tel. kom.
697 011 589
u Ewidencja Ludności, USC
tel. 		
85 713 28 85

u Referat Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej – Inwestycje
tel. 		
85 713 28 95
tel. kom. 		
697 011 627
Drogi i transport
tel. 		
85 713 28 94
tel. kom. 		
697 011 598
Mienie komunalna
tel. 		
85 713 28 92
u Referat Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel.
85 719 50 60, 85 719 50 61
u Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej – świadczenia rodzinne
tel. 		
85 663 23 92
– pomoc społeczna
tel. 		
856 631 117

