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Szanowni Państwo
Mija pierwszy kwartał kolejnego roku
i pierwszy kwartał realizowania kolejnego
budżetu gminy. Już po raz piąty przygotowaliśmy Informator Budżetowy, żeby przybliżyć Państwu finanse gminy. Jak co roku próbowaliśmy dostrzec wszystkie najważniejsze
potrzeby i jak najefektywniej planować
wydatki. Mam nadzieję, że przynajmniej
w znacznym stopniu to się udało.
Zachęcam do lektury.
Sporo się od początku roku wydarzyło, ale chcę przypomnieć
tu tylko dwie, niezwykle miłe uroczystości. W styczniu miałem
przyjemność wręczyć po raz kolejny Pierścienie Podskarbiego
Włoszka. Wszyscy możemy być dumni z ich Laureatów – znanych
i cenionych daleko poza granicami naszej gminy. W lutym wręczyłem Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom, które przeżyły w
jednym związku 50 lat. To niezwykle miły obowiązek. I niezwykle
budująca uroczystość. Życzę, aby była udziałem, jak największej
liczby mieszkańców gminy.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Pierścień Podskarbiego
Włoszka po raz piąty
Grzegorz Radziewicz w kategorii Człowiek, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej w kategorii Firma i Bieg
Konopielki w kategorii Wydarzenie – to Laureaci Nagrody
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego
Włoszka 2015”.
– Zdając sobie sprawę, jak
ważne jest poczucie tożsamości i lokalny patriotyzm postanowiliśmy kilka lat temu honorować tych, którzy tworzą,
organizują i działają na takim

poziomie, że stają się najlepszą
wizytówką gminy Juchnowiec
Kościelny – mówił podczas gali
wręczenia tegorocznych Nagród
wójt Krzysztof Marcinowicz.
– Ci ludzie, osiągnięcia formalnych i nieformalnych grup, a
także sukcesy podmiotów gospodarczych z naszej gminy
przynoszą chlubę nam wszystkim. Sprawiają, że Ziemia Juchnowiecka jest znana i pozytywnie kojarzona daleko poza jej
granicami.
Cd. na str. 5.
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Sesje Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

29 stycznia 2016 r. odbyła się
XV sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
W sesji wzięło udział 14
radnych. Nieobecny był radny
Marcin Zawadzki.
Wójt Krzysztof Marcinowicz
Przedstawił nowego dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z
siedzibą w Księżynie, Krzysztofa Gołaszewskiego. Poinformował też o terminach spotkań z
przedstawicielami policji dotyczących opracowania mapy zagrożeń zwłaszcza w rejonach
gdzie zlikwidowano komisariaty, mającej posłużyć ewentualnej korekcie ich sieci.
Przewodnicząca Rady Gminy
Joanna Januszewska poinformowała, że w okresie od ostatniej sesji odbyło się 7 posiedzeń
komisji, podczas których radni
m.in. zapoznali się z informacją
na temat działalności Ośrodka
Kultury oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej w 2015 r., kontrolowali Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz opiniowali projekty uchwał.
Podczas sesji radni przyjęli sprawozdania z działalności
komisji i Rady Gminy Juchnowiec Kościelny za 2015 r.
Podjęte uchwały:
u w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Gminy Juchnowiec Kościelny na 2016
rok (14 głosów za);
u w sprawie zmian w Statucie Gminy
Juchnowiec Kościelny (14 głosów za);
u w sprawie zaliczenia do kategorii
drogi gminnej publicznej drogi wewnętrznej usytuowanej w obrębie ewidencyjnym Kleosin oznaczonej nr geod.
372 (14 głosów za);
u sprawie uznania skargi na dyrektora
Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym
jako bezzasadnej (11 głosów za, 3 radnych wstrzymało się od głosu);
u w sprawie uznania skargi na Wójta
Gminy jako bezzasadnej (10 głosów za,
4 radnych wstrzymało się od głosu);
u w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół i przedszkoli dla któ-

Kościelnym oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w gminie Juchnowiec Kościelny za 2015 r.
Podjęte uchwały:

rych organem prowadzącym jest Gmina
Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie nauczycieli, pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane
(14 głosów za);
u w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Juchnowiec Kościelny dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (14 głosów za);
u w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Juchnowiec Kościelny dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełniania kryteriów oraz przyznania
liczby punktów każdemu kryterium (14
głosów za);
u w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą
„Rozwój niskoemisyjnego transportu
drogowego i rowerowego” w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym(14
głosów za);
u w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na minikoparkę
wraz z przyczepą i dwóch samochodów dostawczych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu
Kościelnym z siedzibą w Księżynie
(14 głosów za);
u w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie w formie weksla in blanco na zobowiązanie leasingowe na
minikoparkę wraz z przyczepą i
dwóch samochodów dostawczych
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w
Księżynie (14 głosów za);
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u w sprawie zmian w budżecie w 2016
r., (14 głosów za);
u w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2019 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021 (14 głosów za);
u w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1512B na odcinku
od drogi powiatowej Nr 1484B do wsi
Zajączki”(14 głosów za);
u w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi powiatowej
Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Wólka”(14 głosów za).

14 marca 2015 r. odbyła się
XVI sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
W sesji wzięło udział 14 radnych. Nieobecna była radna Bogumiła Bielska.
Radni przyjęli sprawozdania:
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z działalności Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz Gminnej
Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu
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u w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/69/2015 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny udzielającej pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na
realizację inwestycji drogowej w 2016
r. na zadanie inwestycyjne polegające
na opracowaniu dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej
wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na
odcinku granica miasta Białystok – Juchnowiec Kościelny” (14 głosów za);
u w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Juchnowiec Kościelny
na lata 2016-2020 (14 głosów za);
u w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Juchnowiec Kościelny na lata 20162018 (14 głosów za);
u zmieniająca uchwałę Nr XIV/90/2015
z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny
Ignatki-Przemysł) (14 głosów za);
u w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (14 głosów za);
u w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości (14 głosów za);
u w sprawie przyjęcia od Powiatu
Białostockiego zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową

w celu realizacji zadania pn. „Poprawa
bezpieczeństwa na drodze powiatowej
Nr 1514B Bogdanki – Baranki – Zimnochy w obrębie skrzyżowania z drogą
gminną Nr 6761B Rostołty – Bogdanki”
(14 głosów za);
u w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (14 głosów za);
u w sprawie zmian w budżecie w 2016
r. (14 głosów za);
u w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2019 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021 (14 głosów za);
u w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.
Radni nie podjęli uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny na rok 2016.

3

Przyjęto Plan Rozwoju
Lokalnego na lata 2016-2020
Na ostatniej sesji radni
przyjęli dokument zatytułowany Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-20120. Jest to
jeden z podstawowych instrumentów zarządzania określający najistotniejsze problemy
rozwoju, formułujący misję i
cele, do których dążą władze
samorządowe.
To dokument ważny dla
mieszkańców, ponieważ analizuje mocne i słabe strony, a
także pokazując szanse i zagrożenia dla poszczególnych obszarów aktywności gminy. Zawiera
kompleksową analizę dotyczącą m.in.: poszczególnych dziedzin działalności, racjonalnego
gospodarowanie posiadanymi
zasobami oraz ich efektywnego pozyskiwania, poszukiwanie krajowych i zagranicznych
środków finansowych wspierających rozwój i sprawnego zarządzanie danym obszarem.

Opracowanie Planu pozwala
na szczegółowe określenie celów
zmierzających do zaspokojenia
najważniejszych potrzeb mieszkańców gminy i określenie możliwości źródeł ich finansowania. Plan ma charakter otwarty.
Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza może powodować konieczność korekty i uaktualniania celów i zadań.
Plan zawiera wiele interesujących danych statystycznych opartych głównie na badaniach z
GUS. Wynika z nich np., że gmina Juchnowiec Kościelny zajmuje 7. miejsce w rankingu gmin
przemysłowo-usługowych o największych zmianach w poziomie
rozwoju w latach 2010-2013 i 22.
miejsce na 2497 gmin w rankingu ogólnym. Liczba mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny w porównaniu do 2004 roku
wzrosła o blisko 20%. Na rozwój
demograficzny gminy składa się
zarówno dodatni przyrost natu-

ralny jak i dodatnie saldo migracji. Wskaźnik gęstości zaludnienia dla gminy wynosił w 2014 r.
90 osób/km², podczas gdy średnia gęstość zaludnienia w województwie podlaskim wynosiła 59 osób/km², zaś w powiecie
białostockim 49 osób/km².
Zrównoważony rozwój gminy Juchnowiec Kościelny z poszanowaniem środowiska to
nadrzędny cel działań władzy
samorządowej. Ważne jest zachowanie spójności gospodarczej i komunikacyjnej gminy z
regionem, właściwe zagospodarowanie przestrzenne oraz
odpowiedni poziom infrastruktury technicznej i społecznej.
Gmina musi być atrakcyjnym
miejscem do zamieszkania,
pracy i odpoczynku, aby ludzie
chcieli w niej mieszkać, pracować i inwestować.
Dokument dostępny jest
na stronie internetowej urzędu gminy.

Ukazał się kolejny Informator Budżetowy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, czyli
wyjaśnienie skąd urząd ma pieniądze i na co planuje je wydać.
W przejrzystych tabelkach zamieszczono planowane w 2016
r. dochody i wydatki w porównaniu do lat ubiegłych, np.: wydatki na oświatę stanowią najwyższą kwotę, bo aż 17 774 795 zł
z czego ok. 2/3 to subwencja, a
1/3 to pieniądze z budżetu gminy; środki na pomoc społeczną
to ponad 16% wydatków bieżących; na transport i łączność wydamy ponad 2 mln 800 tys. zł.
Życzymy pożytecznej lektury.
Informator dostępny jest
pod adresem http://juchnowiec.gmina.pl/

Powstał gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Uchwałą Rady Gminy z 15
grudnia 2015 r. utworzony
został samorządowy zakład
budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym
z siedzibą w Księżynie.
Zakład mieści się przy ul. Alberta 2. Działanie rozpoczął 1
stycznia br., a ich przedmiotem
jest prowadzenie usług w zakresie wodociągów i zaopatrzenia
w wodę, kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Tym samym gmina
Juchnowiec Kościelny zakończyła współpracę w tym zakresie z Wodociągami Podlaskimi,
dotychczasowym administratorem sieci.
W wyniku konkursu, na stanowisko dyrektora Zakładu został powołany Krzysztof Gołaszewski. Obecnie w Zakładzie
zatrudnionych jest 8 konserwatorów, po trzech do obsługi południowej i północnej części
gminy oraz dwóch mających za

zadanie zajmowanie się bieżącymi awariami sieci. Docelowo
planowany jest jeszcze jeden
etat pracownika technicznego.
Biuro obsługują 4 osoby.
Tegoroczny budżet Zakładu
to 3 176 100 zł, w tym 420 000
zł to dotacja z budżetu gminy
z przeznaczeniem 370 000 zł
na inwestycje. Planowane przychody własne to głównie wpływy z opłat za dostawę wody i
odprowadzanie ścieków.
Krzysztof Gołaszewski: Sieć
wodociągową i kanalizacyjną
przejęliśmy w trudnym momencie, na przełomie roku. Istniało
niebezpieczeństwo, że w przypadku awarii, może być problem
z jej opanowaniem. Dzięki znajomości branży i wcześniejszemu doświadczeniu, udało nam
się zabezpieczyć na taką ewentualność. Na szczęście nic poważnego w tym czasie się nie
wydarzyło. Gminną sieć przejęliśmy dość sprawnie i bez więk-

szych niespodzianek. Nie znaczy
to, że nie mamy co robić. Pierwsze miesiące to bardzo intensywna praca i choć nieźle nam idzie,
bardzo dużo przed nami. Właściwie wszystko zaczynamy od
początku.
Jesteśmy na etapie podpisywania umów z odbiorcami naszych
usług, a jest ich około 4 tysięcy.
Podpisujemy też umowy z firmami zewnętrznymi, choćby na badanie wody. Rozpoczęliśmy sprawdzanie stanu sieci, bo od tego

zależą plany modernizacji, czy
napraw. Przygotowujemy się do
stworzenia Planu Rozwoju Sieci,
dokumentu w moim przekonaniu
koniecznego do efektywnego działania. Niezbędne są też inwestycje
w sprzęt. Pilnie potrzebujemy mikrokoparki i samochodu dostawczego, co pozwoliłoby na wykonywanie we własnym zakresie nie
tylko napraw, ale i prac remontowych sieci, która w wielu miejscach potrzebuje modernizacji. Jesteśmy jednostką samorządową
i jak wiadomo, każda inwestycja
wymaga odpowiedniej procedury, a to z kolei wymaga czasu. Jednak nie zasypiamy gruszek w popiele. Cały czas pracujemy. Mam
nadzieję, że to co robimy przyniesie efekty w postaci zadowolenia z
jakości naszych usług.
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Juchnowcu Kościelnym
z siedzibą w Księżynie,
ul. Alberta 2
tel. 85 850 10 88
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500+

Około 1 300 dzieci z gminy
Juchnowiec Kościelny otrzyma
systemowe wsparcie w ramach
programu 500+. Od 1 kwietnia br. można będzie składać
wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wsparcie, to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na
każde drugie i kolejne dziecko,
bez dodatkowych warunków
do ukończenia 18 lat. Rodziny
z dochodem na osobę poniżej
800 zł netto, lub 1200 zł netto
w przypadku dziecka niepełnosprawnego, otrzymają także 500
zł na pierwsze lub jedyne dziecko. Wnioski można będzie składać w wersji papierowej osobiście w GOPS-ie (Księżyno, ul.
Alberta 2, w kancelarii i pokoju
nr 1), za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w wersji elektronicznej za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@
tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej (wymagany
podpis elektroniczny). Już teraz wydawane są druki wniosków, można je też ściągnąć ze

strony internetowej GOPS-u
(http://www.juchnowiec.gmina.
pl/gops/).
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy,
rodzice dostaną wyrównanie od
1 kwietnia – pozwoli to uniknąć
kolejek i zapewni płynność wypłat. Wniosek można będzie złożyć w dowolnym momencie. W
kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Pierwszy okres rozliczeniowy
będzie trwał od 1 kwietnia 2016
do 30 września 2017 roku, a następne od 1 października do 30
września kolejnych lat. Świadczenia będą wypłacane przelewem na konto lub w kasach Banku Spółdzielczego w Juchnowcu
Górnym i jego oddziałów.
Gmina Juchnowiec Kościelny
na realizację programu do końca
roku otrzymała 5 929 000 zł, w
tym na wypłatę świadczeń 5 812
745 zł. Pozostałe pieniądze przeznaczone są na obsługę programu (2 etaty, 2 stanowiska pracy,
wyposażenie, materiały biurowe,
program komputerowy itp.).

Wójt Przyjacielem
Bibliotek
W środę, 17 lutego br., pospotkania
członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich z województwa podlaskiego zorganizowanego przez
Gminną Biblioteką
Publiczną w Juchnowcu Kościelnym,
honorowym
tytu- Tytuł „Przyjaciel Bibliotek” wójtowi Krzysztofowi Marciłem „Przyjaciela Bi- nowiczowi wręczyła Małgorzata Rokicka-Szymańska,
bliotek” wyróżniono kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego
Krzysztofa Marcinowicza, wójta gminy Juchno- twa podlaskiego oraz uczniowie
wiec Kościelny.
Gimnazjum z Zespołu Szkół w
Tytuł przyznawany jest od Juchnowcu Górnym i Liceum
11 lat przez Książnicę Podlaską Ogólnokształcącego Centrum
im. Łukasza Górnickiego w Bia- Szkół Mundurowych w Białymstoku za wspieranie zadań łymstoku. Szkolenie poprowarealizowanych przez biblioteki dził Maciej Bennewicz, socjopubliczne na terenie powiatu log i psycholog, autor książek z
białostockiego.
dziedziny aktywnego wspieraWręczenie wyróżnienia mia- nia rozwoju.
ło miejsce podczas szkolenia
Ważnym punktem spotkania
„Kreatywność w bibliotece – od było przedstawienie działalnoliteratury do praktyki”. Wzię- ści SBP oraz jego roli w procesie
li w nim udział bibliotekarze, kształtowania lokalnego środoczłonkowie SBP z wojewódz- wiska kulturalnego.

Złote Gody
W czwartek, 4 lutego 2016
r. wójt Krzysztof Marcinowicz wręczył 18 parom małżeńskim z Gminy Juchnowiec
Kościelny Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jest to wyróżnienie nadawane
parom, które w jednym związku
przeżyły co najmniej 50 lat. To
wyraz uznania za wysiłek włożony w budowanie małżeństwa,
rodziny, w wychowanie dzieci.
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– Dla nas wszystkich, młodszych stażem małżeńskim, jesteście Państwo wzorem. Dziękujemy za tak piękne świadectwo
wierności przysiędze małżeńskiej – mówił gratulując Jubilatom wójt Krzysztof Marcinowicz.
Na uroczystości obecni byli
bliscy Jubilatów, a także przewodnicząca Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Joanna Januszewska, zastępca wójta
Mirosława Jaroszuk, sekretarz

gminy Teresa Rudzik, skarbnik Anna Jakuć, kierownik USC
Halina Rynkiewicz oraz dyrektor Ośrodka Kultury Krzysztof
Sokólski. Był szampan, Marsz
Mendelsona, jubileuszowy tort
i wspomnienia, a także czas na
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wspólną pamiątkową fotografię.
Spotkanie uświetnił występ Ludowego Zespołu Folklorystycznego „Koplanianki” z Koplan
działającego przy Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.
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Pierścienie Włoszka po raz piąty
Cd. ze str. 1.
Uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Juchnowiec
Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka 2015” w tym
roku odbyła się 30 stycznia w
ośrodku hotelowym Sosnowe
Zacisze w Ignatkach-Osiedlu.
Od tego roku Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
Człowiek, Wydarzenie i Firma.
W tegorocznej edycji oprócz
Laureatów Kapituła nominowała do Nagrody w kategorii
Firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rak-Bud Raczkowski i Wspólnicy s. j. z siedzibą w Księżynie oraz Plus
Bus (Podlasie-Ekspress Sp. z o.
o.) również z siedzibą w Księżynie; w kategorii Człowiek:
Barbarę Grabowską z Ignatek, lokalną liderkę i działaczkę społeczną oraz Krzysztofa Muszyńskiego z Juchnowca
Dolnego, wieloletniego trenera
i wychowawcę, działacza społecznego; w kategorii Wydarzenie: Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Amator” działający przy Zespole Szkół w z Juchnowcu Górnym oraz Ludowy
Zespół Dziecięcy „Jarzębinki”
działający w Zespole Szkół w z
Juchnowcu Górnym.

Laureaci Pierścieni Podskarbiego Włoszka 2015 (od lewej): Joannicjusz Nazarko dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, Krzysztof Sokólski organizator
Biegu Konopielki i Grzegorz Radziewicz

Honorowe wyróżnienie, którego materialną formą jest pierścień z herbem podskarbiego Włoszka, przyznawane jest
firmom i osobom, które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku gminy zachowując jednocześnie wysokie
standardy etyczne i zawodowe.
Podczas tegorocznej uroczystości wręczenia Nagród Laureaci i wszyscy goście mogli obejrzeć przedstawienie teatralne
„Misja Bąka i Badyla, czyli Szekspir dla początkujących” w wykonaniu Teatru Amatorskiego
dla Dorosłych „Trylobit” działającego przy Ośrodku Kultury w
Gminie Juchnowiec Kościelny,

który w ubiegłym roku był nominowany do Nagrody w kategorii Wydarzenie.

Nominowani w kategorii Firma (od lewej):
Radosław Raczkowski, współwłaściciel firmy Rak-Bud oraz Anna Radkowska i Patryk
Sawicki, przedstawiciele Plus Busa

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

Wielkanocne Zajączki w Ośrodku Kultury
W Niedzielę Palmową rozstrzygnięty został Wielkanocny Konkurs z Zajączkiem organizowany już po raz 4. przez
Ośrodek Kultury w Gminie
Juchnowiec Kościelny. Mogli
w nim wziąć udział wszyscy
mieszkańcy gminy, od najmłodszych po najstarszych.
Komisja konkursowa stanęła przed niezwykle trudnym
zadaniem bowiem wpłynęło

blisko 100 prac w najprzeróżniejszych technikach. Po wręczeniu nagród, kiedy emocje już
trochę opadły, licznie zebrana
publiczność miała okazję obejrzeć spektakl „Śmieciolandia”
oraz wziąć udział w zabawnych
warsztatach teatralnych.
Oto laureaci konkursu: kategoria otwarta – 1. miejsce
Małgorzata Stasiewicz (Hołówki Małe), 2. Teresa Za-

horowska
(Księżyno-Kolonia), 3. Weronika Szekalska
(ZS Juchnowiec Górny); klasy IV-VI szkół podstawowych
– 1. Olga Śliwowska, 2. Diana Maliszewska (obie ZS Juchnowiec Górny), 3. Kamil Szerenos (SP Księżyno); klasy „0”
i I-III: 1. Aleksandra Trzeciak
i Joanna Trzeciak (ZS Juchnowiec Górny), 2. Magdalena
Kazimierczyk (ZS Kleosin), 3.

Sebastian Żędzian (ZS Juchnowiec Górny); przedszkola – wyróżnienia – Adrianna
Sasimowicz (Przedszkole Niepubliczne
Ignatki-Osiedle),
Maria Sawicka, Zuzanna Broniszewska (obie Przedszkole w
Kleosinie), Adrianna Żebrowska, Oliwia Czarkowska (obie
Punkt Przedszkolny przy SP w
Księżynie).
Gratulujemy.
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Rodzinne mistrzostwa
gminy w badmintonie
W sobotę, 19 marca br., w
hali Szkoły Podstawowej w
Księżynie odbyły się IV Rodzinne Mistrzostwa Gminy Juchnowiec Kościelny w badmintonie.
Zabawa była świetna, ale nie
brakowało też emocjonujących
pojedynków.
W kategorii par z dzieckiem
do 12. roku życia triumfował ze-

spół Dominika Kozioł i Zdzisław Kozłowski, który w finale
pokonał drużynę Eliza Sobolewska i Daniel Sobolewski. Walka
o trzecie miejsce okazała się wewnętrzną rozgrywką rodziny Radziewiczów. W pojedynku o podium Jagoda i Teresa pokonały
Tymona i Grzegorza.
W grupie starszej triumfował
duet Natalia Rogucka i Michał
Łupiński. Drugie miejsce zajęli Gabriel i Rafał Antonowicz,
trzecie – Eryk Bogusz i Patrycja
Bugajna, a czwarte – Mirosław i
Eryk Bogusz.
Mistrzostwa współorganizowali: Ośrodek Kultury w Gminie
Juchnowiec Kościelny oraz Szkoła Podstawowa w Księżynie.

Dzień Kobiet
w naszej gminie
Jak co roku, 8 marca Ośrodek Kultury przygotował specjalną ofertę dla pań z terenu
gminy. I jak co roku, panie nie
zawiodły, i z pewnością nie
żałowały.
Podczas wtorkowego wieczoru czas umilały „Srebrne Nutki”
z Kleosina. Zgodnie z oczekiwaniami koncert „Srebrnych Nutek” podbił serca publiczności.
Wiele wzruszeń wywołały piosenki w wykonaniu Marty Zalewskiej z Hołówek Dużych, a
energii dodał pokaz tańca nowoczesnego
zaprezentowany

przez grupę Ośrodka Kultury.
Niespodzianką był występ mistrzów tańca towarzyskiego –
Pauliny Orlińskiej z Białegostoku i Dawida Sobolewskiego z
Rumejk. Młodzi tancerze mają
na koncie wiele sukcesów, w
tym złote medale na ogólnokrajowych zawodach. Ich występ
zebrał ogromną owację.
Były też kwiaty, życzenia
i przede wszystkim – dzięki
wspaniałym gościom – wspaniała atmosfera. Paniom jeszcze
raz życzymy wiele uśmiechu i
radości i zapraszamy za rok.

Gimnazjalistki z Kleosina najlepsze w aerobiku
12 marca 2016 roku w
hali Zespołu Szkół w Kleosinie odbył się finał Gimnazjady i Licealiady Województwa
Podlaskiego w aerobiku rekreacyjnym dziewcząt.
W zawodach startowało 9 zespołów z gimnazjów i 6 ze szkół
ponadgimnazjalnych. W rywa-
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lizacji gimnazjów uczestniczyły: Gimnazjum w Brańsku, PG
nr 29 Sportowe w Białymstoku,
Gimnazjum w Zambrowie, PG
nr 15 w Białymstoku, PG w Dobrzyniewie Dużym, Społeczne
Gimnazjum nr 3 w Białymstoku, PG nr 7 w Białymstoku oraz
zespół Gimnazjum w Kleosi-

nie w składzie: Dominika Kalinowska (III B), Laura Sulińska
(III B), Ewa Żuk (III B), Wioleta Sokół (II A), Oliwia Rybak
(II A), Zuzanna Perzyna (II A).
Opiekunem grupy jest nauczycielka Agnieszka Sawicka.
Dziewczęta
prezentowały
2,5-minutowe układy taneczny
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z elementami aerobiku, w których zawarte były figury obowiązkowe: brzuszki, pompki,
pajace, szpagat, waga. Uczennice z Kleosina wytańczyły swój
układ bezbłędnie i zajęły I miejsce (27 pkt), II miejsce zajął zespół z PG 7 (26,1 pkt), III PG 15
(24,7 pkt).
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Mamusiowa Kawiarenka
w Kleosinie
W świetlicy gminnej w Kleosinie przy ul. Tarasiuka działa
od niedawna Mamusiowa Kawiarenka. Mogą tu się spotykać
mamy z małymi dziećmi – porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, pożartować, po
prostu spędzić czas w miłym
towarzystwie i miłej atmosferze. Spotkania odbywają się we
wtorki o godz. 9.30 i w czwartki
o godz. 10. Czwartkowe zajęcia
skierowane są w szczególności
do dzieci chodzących. Podczas
nich specjalista zachęca maluszki do wszechstronnie rozwijającej aktywności: tańca, gimnastyki, nauki i plastyki.

Szczegóły w Ośrodku Kultury (tel. 85 719 60 56) oraz na
Fanpage’u – Mamusiowa Kawiarenka Kleosin.
Zapraszamy mamy z dziećmi. Mile widziani są również tatusiowie.

Drewniane zabytki
do konkursu
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
zapraszają do udziału w Konkursie na Najlepiej Zachowany
Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.
Na terenie naszej gminy z
pewnością znajdują się obiekty spełniające kryteria konkursowe. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i udziału
w konkursie. Zgłaszać można
domy, dwory, czworaki, dróżniczówki, spichlerze, stodoły, wozownie, karczmy, szkoły, wiatra-

ki, młyny, kuźnie itp. budowle
powstałe do 1956 roku. Zgłoszenia wysyłać można do 10
maja 2016 roku. Wizytacja terenowa zgłoszonych obiektów odbędzie się do 15 lipca b.r., ocena
zgłoszonych budynków przez
jury do 30 sierpnia b.r., a ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2016 r.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa
Kluka w Ciechanowcu, tel. 86
277 13 28 w. 30 w godz. 8-16.,
można też je znaleźć na www.
muzeumrolnictwa.pl

TERMINARZ ODBIORU

ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ELEKTROŚMIECI, ZUŻYTYCH OPON, UBRAŃ I TEKSTYLIÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

MARZEC 2016, NR 1(21)

8

Ruszyły zapisy do 4. Biegu Konopielki
Trwają przygotowania do
jednej z największych tegorocznych imprez w naszej gminie – 4. Biegu Konopielki. Na
sportowo-kulturalne wydarzenie zapraszamy 28 maja do
Juchnowca Dolnego.
Impreza organizowana przez
Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym jest wyjątkowa,
a zawdzięcza to niezwykłej atmosferze i połączeniu sportowej
rywalizacji z elementami kultury. Doceniła to Kapituła Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec
Kościelny honorując ją Pierścieniem Podskarbiego Włoszka 2015.
– Serdecznie zapraszamy do
Juchnowca Dolnego, gdzie usytuowane zostaną start i meta
biegu głównego na 10 km –
mówi Krzysztof Sokólski, dyrektor ośrodka kultury. – Na gminnym stadionie przewidzieliśmy
też imprezy towarzyszące, czyli bieg rodzinny i bieg z vip-ami.
„Konopielka” cieszy się ogromną popularnością i również w
tym roku spodziewamy się, że
odwiedzi ją mnóstwo gości z całego kraju. Postaramy się, aby
każdy wyjechał z Juchnowca za-

Najszybsze „Konopielki 2015” z gminy Juchnowiec Kościelny: Julita Kropiewnicka,
Małgorzata Jeglińska-Krupa i Anna Moniuszko z organizatorami

dowolony i naładowany nie tylko mocną dawką sportu, ale i
nie mniejszą porcją kultury, a
zwłaszcza literatury.
Nazwa biegu nawiązuje do
powieści Edwarda Redlińskiego „Konopielka”, stąd spotkanie zawodników biegu głównego we Frampolu – miejscu, gdzie
pisarz się urodził i tworzył. Tam,

ZOSTAWMY PODATEK
W SWOJEJ GMINIE
Szanowni Państwo,
nawet jeśli nie jesteście zameldowani
na terenie gminy Juchnowiec Kościelny,
ale faktycznie tu mieszkacie i chcecie,
aby Wasze podatki zwiększyły budżet
gminy, możecie to zrobić. Wystarczy
wpisać w deklaracji podatkowej
faktyczne miejsce zamieszkania.
Ten niewielki wysiłek, to większy budżet
i większe możliwości inwestycyjne gminy.
W 2015 roku wpływy z podatków
z PIT i CIT wyniosły ponad 12 mln zł
i były wyższe o pół mln zł niż w roku 2014.

Dziękujemy za Państwa
odpowiedzialną postawę.
MARZEC 2016, NR 1(21)

jak co roku, czekają na biegaczy
atrakcje, m.in. zwiedzanie Domku Twórczości E. Redlińskiego,
losowanie książek i „energetyczny” koncert.
Sportowa część imprezy to rywalizacja na trzech dystansach –
bieg główny na 10 km oraz bieg
familijny (startują rodziny w
trzyosobowych składach) i bieg

z VIP-ami na znacznie krótszych
dystansach. Najbardziej na wyobraźnię działa słynna już „juchnowiecka dycha”. Trasa nie jest
łatwa. To dwa okrążenia prowadzące od stadionu w Juchnowcu
Dolnym, w stronę Wólki i z powrotem na stadion.
– Na liście startowej biegu
głównego jest już 28 zawodniczek i 65 zawodników. 1/5 to
mieszkańcy naszej gminy, ale
są także zawodnicy z Warszawy, Poznania, Łomży, Hajnówki, Białegostoku, Łap, a nawet
Lwowa – mówi Krzysztof Sokólski. – Cieszy nas, że kobiety
stanowią tak duży procent startujących, jak chyba w żadnym
innym biegu. Właśnie o tytuł
Konopielki roku się ścigamy, a
ten dostępny jest tylko paniom.
Oprócz biegaczy zapraszamy
też wszystkich mieszkańców do
wspólnego tworzenia niepowtarzalnego klimatu Biegu Konopielki, do dopingowania przyjaciół, sąsiadów, czy licznych
gości, którzy odwiedzą naszą
gminę.
Szczegóły dotyczące imprezy
dostępne są na stronie internetowej www.biegkonopielki.pl.

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:
poniedziałek 9.00-17.00
od wtorku do piątku
7.30-15.30

www.juchnowiec.gmina.pl
WYBRANE TELEFONY
u Przewodnicząca Rady Gminy,
tel. 		
85 713 28 84
tel. kom.
697 011 593
u Sekretariat
tel. 85 713 28 80 w. 80, fax 85 713 28 81
tel. kom.
516 137 164
u Skarbnik
tel. 		
85 713 28 88
u Podatki – Referat Finansów i Budżetu
tel. 		
85 713 28 91
u Ewidencja działalności gospodarczej
tel. 		
85 713 28 87
u Ewidencja Ludności, USC
tel. 		
85 713 28 85
u Zakład Gospodarki Komunalnej
tel. 		
85 850 10 88

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

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

