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Szanowni Mieszkańcy
Miesiąc temu przyznaliśmy kolejne Pierścienie
Podskarbiego Włoszka. Mamy już więc szóstkę
Laureatów, a wierzę, że będzie ich z czasem
przybywać. Ta honorowa nagroda z roku na
rok zyskuje prestiż i wzbudza większe zainteresowanie, choć nie takie, jakiego należałoby
sobie życzyć. W naszej gminie jest naprawdę
wiele firm, osób i instytucji zasługujących na
uznanie, będących wizytówką gminy i robiących
nam dobrą reklamę w województwie, kraju, a nawet poza jego granicami. Za kilka miesięcy rozpoczniemy kolejną edycję Nagrody. Już
dziś zastanawiajmy się nad kandydatami do niej. To apel do wszystkich
mieszkańców, ale także do firm. Chcemy Was doceniać.
Zachęcam do lektury Biuletynu i do zaglądania na stronę internetową
Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, na której znajdziecie Państwo
bieżące informacje i komunikaty.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Rozliczenie podatku
jeszcze przed Tobą?
Zostaw go w swojej gminie
Do końca kwietnia musimy
rozliczyć się z podatków. Jak co
roku apelujemy o takie wypełnienie deklaracji podatkowej,
aby podatek, który Państwo
płacicie, zasilił budżet gminy
Juchnowiec Kościelny.
Wiele osób rozliczając się z fiskusem nie zastanawia się co się
dzieje z zapłaconym przez nas
podatkiem. A jest to bardzo ważne, gdyż często podatki osób niezameldowanych na terenie gminy, a tu mieszkających, zasilają
budżety innych gmin. Nie jest
to zjawisko marginalne, a poniesione w ten sposób straty niektórych gmin sięgają milionów złotych. Z tytułu udziału w podatku
od osób fizycznych do budżetów

gmin trafia 36,7%. W 2013 roku
w przypadku naszej gminy było
to ponad 10 mln zł. Z szacunkowych danych wynika, że ta kwota mogłaby być większa nawet o
milion złotych.
Apelujemy więc o wpisywanie w deklaracji podatkowej
faktycznego miejsca zamieszkania. Nie pociąga to za sobą żadnych konsekwencji poza zwiększeniem budżetu naszej gminy.
A większy budżet, to większe
możliwości, także inwestycyjne. A przecież na rozwoju gminy zależy nam wszystkim.
Na stronie internetowej Urzędu Gminy zamieszczony jest link,
który może pomóc Państwu w
rozliczeniu się z fiskusem.

Ksiądz Stanisław Niewiński Laureat Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
Pierścień Podskarbiego Włoszka 2013 w kategorii Człowiek i Marek Zdrojewski, współwłaściciel Zdrojówki Spa Wellness, Laureat w kategorii Firma

Pierścienie 2013
wręczone
Ksiądz Stanisław Niewiński w kategorii Człowiek oraz
Zdrojówka Spa Wellness w
kategorii Firma, to laureaci
Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień
Podskarbiego Włoszka 2013”.
Wręczenie nagród odbyło się 15 lutego 2014 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki
Białostockiej mieszczącym się
na terenie gminy Juchnowiec
Kościelny, w Kleosinie. To honorowe wyróżnienie, którego
materialną formą jest pierścień
z herbem podskarbiego Włoszka, przyznawane jest firmom

i osobom, które poprzez swoje działania przyczyniają się do
budowania pozytywnego wizerunku Gminy Juchnowiec Kościelny zachowując jednocześnie wysokie standardy etyczne
i zawodowe.
Ksiądz Stanisław Niewiński to pasjonat historii Ziemi Juchnowieckiej. Wynikiem
jego zainteresowań są publikacje. Najważniejsza dotychczas
to „Juchnowiec. Dzieje parafii”
– pierwsza tak pełna i rzetelnie
udokumentowana monografia
naszych terenów.
Cd. na str. 4-5.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz wręcza ks. Stanisławowi Niewińskiemu, Laureatowi w kategorii Człowiek, Pierścień oraz certyfikat przyznania Nagrody
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Sesje Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

19 grudnia 2013 r. odbyła się
XXXII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Podczas sesji wójt Krzysztof
Marcinowicz przedstawił informację o działalności od ostatniej sesji. Powiedział m.in. iż: u
podpisano umowę na dostawę
energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy
na 2014 r., u ogłoszono przetarg na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy
Juchnowiec Kościelny w 2014 r.,
u nie zbyto, ani nie nabyto żadnych nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Jakończuk poinformowała, że od ostatniej
sesji odbyło się 6 posiedzeń
komisji, które m.in. opiniowały projekty uchwał, przyjęły sprawozdania z działalności i plan pracy na 2014 r.,
opiniowały projekt budżetu
na 2014 r.
Podczas sesji kierownik referatu inwestycji Dariusz Ciborowski przedstawił ocenę realizacji
zadań inwestycyjnych w 2013 r.
Ocenę funkcjonowania i
wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie przedstawiła zastępca wójta Mirosława Jaroszuk.
Powiedziała m.in., że powstała dokładna baza nieruchomości i na bieżąco przeprowadzane
są kontrole. Wójt odpowiedziała na szereg pytań związanych
utrzymaniem czystości i porządku. Pytano m.in. o to, czy w nowym systemie są mechanizmy
pozwalające na rozwiązanie
problemu nielegalnych podłączeń do kanalizacji i nieszczelnych szamb. Zastępca Wójta
poinformowała, że ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma odpowiednie
instrumenty i urząd gminy rozpoczął już działania w kierunku
rozwiązania tego problemu.

W dalszej części obrad przyjęto sprawozdania z działalności Rady Gminy i Komisji Rady
za 2013 r. Wszystkie zostały
przyjęte jednogłośnie.
Przyjęcie budżetu gminy
na 2014 r.
Zgodnie z procedurą, po odczytaniu przez skarbnik Annę
Jakuć projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
Wójta oraz pozytywnych opinii
Komisji Rolnictwa i Finansów
i Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu na 2014 r. oraz prognozy
długu wywiązała się dyskusja
nad wnoszonymi w trakcie sesji poprawkami. M.in. głos zabrał radny Jan Gradkowski, pytając m.in. o zasadność dotacji
do dróg powiatowych. Zwrócił
też uwagę na to, iż duże koszty
ponosi gmina w związku z wykupem gruntów pod drogi i że
powinny być zawierane umowy cywilno-prawne z właścicielami nieruchomości w Ignatkach, Księżynie, czy Kleosinie,
na przekazanie ich po groszu
lub złotówce za 1 m2.
Wójt Krzysztof Marcinowicz
odpowiadając przypomniał, że
starostwo powiatowe przyjęło
zasadę finansowania budowy
dróg powiatowych w 50% przez
powiat i 50% przez gminę, a dla
mieszkańców nie ma znaczenia,
kto zarządza drogą, tylko czy
można nią bezpiecznie się poruszać. Gmina ma swoje priorytety i negocjuje je z powiatem, ale
jeżeli otrzymuje konkretną propozycję, to z niej korzysta.
Po dyskusji i przyjęciu poprawek przewodnicząca Bożena Jakończuk zarządziła
głosowanie nad uchwałą w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. Za przyjęciem uchwały było 12 radnych, a 3 było przeciw. Budżet
na 2014 rok został przyjęty.
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Podjęte uchwały:
u w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy
Juchnowiec Kościelny,
u w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Juchnowiec Górny, gmina Juchnowiec Kościelny,
u w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
u w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
u w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie
bezprzetargowym,
u w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości,
u w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi
dzierżawcami,
u w sprawie przejęcie zadania od Powiatu Białostockiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,
u w sprawie zmian w budżecie w
2013 r.,
u w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.,
u w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Juchnowiec Kościelny na lata 20132015;
u w sprawie przyjęcia planów pracy
Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2014 r.,
u w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Gminy Juchnowiec Kościelny na 2014 r.
u w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie
bezprzetargowym,
u w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
wierzytelności.
u w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz
z prognozą długu i spłat zobowiązań na
lata 2014-2024

23 stycznia 2014 r. odbyła się
XXXIII nadzwyczajna sesja Rady
Gminy Juchnowiec Kościelny.
Na początku sesji kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Lewko
uzasadniła potrzebę podjęcia
uchwał w zakresie udzielenia
pomocy w formie posiłku dla
dzieci. Wyjaśniła, że opóźnienie w ich podjęciu skutkujące tym, że dzieci korzystające
z tego typu pomocy nie otrzymały obiadów, wynikło z braku informacji z Ministerstwa
Pracy i Polityki Socjalnej. Na
stronie internetowej ministerstwa opublikowano je 15 stycznia br., a z Podlaskiego Urzę-
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du Wojewódzkiego informacja
wpłynęła do urzędu 17 stycznia
br. Kierownik GOPS wyjaśniła też, że problem powstał tylko w szkole w Juchnowcu Górnym, gdzie bez konsultacji z
ośrodkiem udzielono rodzicom
błędnych informacji, mimo iż
wszystkie szkoły kilkakrotnie
były informowane o zaistniałej sytuacji.
Podjęte uchwały:
u w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;
u w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do
przyznania zasiłku celowego – świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub
żywności;
u w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej w zakresie zadań własnych;
u w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
u w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy przepustu
w ciągu drogi powiatowej Nr 1510B
k/m Czerewki;
u w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy przepustu
w ciągu drogi powiatowej Nr 1497B
k/m Lewickie-Stacja;
u w sprawie zmian w budżecie na
2014r.
u w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla
których 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
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Już funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
12 lutego br. zostało zawarte porozumienie w zakresie utworzenia
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny. Poniżej zamieszcza-

my zasady, według których właściciele nieruchomości położonych
na terenie naszej gminy mogą z niego korzystać, samodzielnie przekazując tam odpady komunalne.

1. PSZOK zlokalizowany jest
przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.
2. Prowadzącym PSZOK jest
PUHP „LECH” Sp. z o. o. z
siedzibą w Białymstoku przy
ul. Kombatantów 4.
3. PSZOK jest czynny pięć
dni w tygodniu z wyjątkiem
wtorków, świąt i dni wolnych od pracy: 1) poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godz. 8.00-16.00; 2) sobota w godz. 7.00-14.30
4. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być czasowo
wstrzymane.
5. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK i rozładowują
selektywnie zebrane odpady komunalne pod kontrolą pracownika PSZOK, który
wskazuje miejsce ich zbierania.
6. W PSZOK zbierane są odpady komunalne tj: 1) papier i
makulatura, w tym odpady
opakowaniowe; 2) tworzywa sztuczne, w tym odpady
opakowaniowe; 3) szkło, w
tym odpady opakowaniowe; 4) metale, w tym odpady opakowaniowe; 5)
opakowania wielomateria-

wytworzenia odpadów komunalnych.
9. Do PSZOK przyjmowane
są wyłącznie odpady posegregowane, bez zanieczyszczeń, dostarczone w sposób
umożliwiający ich selektywne gromadzenie zgodnie
z kategoriami odpadów wymienionymi w punkcie 6.,
ze skutkiem odmowy przyjęcia.
10. Do PSZOK nie będą przyjmowane: 1) zmieszane odpady komunalne; 2) odpady
zawierające azbest; 3) materiały izolacyjne: styropian
budowlany, wełna mineralna, papa; 4) szyby samochodowe; 5) szkło zbrojone
i hartowane; 6) części samochodowe; 7) odpady od
osób fizycznych w rodzaju
i ilościach wskazujących na
pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe; 8) odpady od przedsiębiorców i instytucji w
rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie inne
niż odpady komunalne; 9)
odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia i składu.
11. Przyjęcia dokonuje się po
sprawdzeniu rodzaju dostarczonych odpadów oraz ich

łowe, 6) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 7) przeterminowane
leki; 8) chemikalia; 9) zużyte baterie i akumulatory; 10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 11)
meble i inne odpady wielkogabarytowe; 12) odpady
budowlane i rozbiórkowe;
13) zużyte opony; 14) odpady zielone; 15) ubrania i
tekstylia.
7. Selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone
na terenie gminy Juchnowiec Kościelny i dostarczane do PSZOK, przyjmowane są nieodpłatnie w każdej
ilości.
8. Odpady dostarczone do
PSZOK przyjmowane są: 1)
od wytwórcy odpadu komunalnego – po okazaniu dokumentu potwierdzającego
jego tożsamość; 2) od osoby trzeciej – po okazaniu dokumentu potwierdzającego
jej tożsamość oraz oświadczenia wytwórcy odpadu komunalnego o zleceniu osobie trzeciej dostarczenia tych
odpadów do PSZOK. W obu
przypadkach należy udokumentować miejsce (adres)

SELEKTYWNA ZBIÓRKA TEKSTYLIÓW I UBRAŃ
W KWIETNIU 2014 ROKU,
W DNIU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

TELEFONY POLICJI

(w poszczególnych miejscowościach zgodnie z harmonorgamem)

Punkt Przyjęć Interesantów
w Juchnowcu Górnym przy ul.
Szkolnej 1 – tel. 85 719 60 97
w godzinach dyżuru (wszystkie
środy 16.00-18.00 i wszystkie
czwartki 10.00-13.00). Komisariat Policji w Łapach, ul. Główna
5 – tel. 85 715 82 12 (dyżurny).
Komisariat Policji IV w Białymstoku, ul. Słowackiego 1 – tel. 85
670 21 65 (dzielnicowy), tel. 85
670 32 44 (dyżurny).

ODBĘDZIE SIĘ ZBIÓRKA TEKSTYLIÓW I UBRAŃ.
TEKSTYLIA I UBRANIA NALEŻY SPAKOWAĆ W ZWYKŁY WOREK
I WYSTAWIĆ OBOK WORKÓW: ZE SZKŁEM, PAPIEREM,
TWORZYWAMI SZTUCZNYMI + OPAKOWANIAMI WIELOMATERIAŁOWYMI.

zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów.
12. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są
wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających
informacje o rodzaju odpadu.
13. Odpady zielone mogą być
dostarczane do PSZOK w
workach lub luzem.
14. Każdorazowe przyjęcie
odpadów do PSZOK będzie
rejestrowane w systemie
komputerowym pod wskazanym adresem zamieszkania. Na żądanie, przekazującemu odpady, zostanie
wystawiony dokument zawierający dane przekazującego odpady (imię i nazwisko), adres zamieszkania
oraz datę przyjęcia, rodzaj i
kod odpadu. Dane osobowe
będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
15. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia właściwego organu,
wymagane przepisami prawa.
16. W PSZOK prowadzony jest
rejestr osób dostarczających
odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów.
17. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są
do: 1) przestrzegania zaleceń pracowników PSZOK,
w szczególności dotyczących
miejsc gromadzenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK; 2)
zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności
nieużywania źródeł otwartego ognia.
18. Zasady korzystania z PSZOK
są dostępne również na stronie internetowej www.juchnowiec.gmina.pl w zakładce
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI.
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Pierścienie Podskarbiego
Cd. ze str. 1.
Obecnie w końcowej fazie
przygotowania do druku jest
książka o rodach, postaciach i
miejscach Ziemi Juchnowieckiej pokazująca rolę naszych
terenów i zamieszkujących je
ludzi w ważnych wydarzeniach
historycznych i społecznych.
W tej kategorii do nagrody
nominowani byli również Wiesław Koluch i I Bieg Konopielki. Laureatami w poprzednich
edycjach byli: Andrzej Zieniewicz i Teresa Radziewicz.
Laureat w Kategorii Firma
Zdrojówka Spa Wellness, to fir-

ma rodzinna z Horodnian oferująca specjalistyczne zabiegi
wspomagające urodę i samopoczucie. Jej oferta jest bardzo szeroka, od noclegów w pokojach
o wysokim standardzie i zabiegi
spa, poprzez organizację przyjęć i imprez okolicznościowych,
aż po widokowe przeloty samolotem, skoki spadochronowe i
konne przejażdżki.
W kategorii Firma do nagrody nominowany był również Gaterm z Hryniewicz oraz
Lech – Garmażeria Staropolska
z Ignatek-Osiedla. Laureaci poprzednich edycji to firma ChM z
Lewickich oraz Plum z Ignatek.

Gospodarz wieczoru wójt Krzysztof
Marcinowicz

Ksiądz Stanisław Niewiński
pochodzi z Lewickich, tam spędził dzieciństwo, uczęszczał do
szkoły podstawowej, tam przebiegała jego młodość. W tej miejscowości jest jego rodzinny dom,
do którego bardzo często zagląda, przez co kontakt z bliskimi
sercu stronami nie ustaje…
Mówiąc o dzisiejszym Laureacie Pierścienia Podskarbiego
Włoszka musimy się cofnąć do
lat 80. XX wieku. U ich początku Stanisław Niewiński wstąpił
do seminarium duchownego w
Białymstoku. W roku 1987 przyjął święcenia kapłańskie z rąk
MARZEC 2014, NR 1(12)

Dotychczasowi Laureaci: ChM Michał Charkiewicz (2011), Plum Maciej Szumski (2012), Andrzej Zieniewicz (2011), Teresa Radziewicz
(2012), ks. Stanisław Niewiński (2013), Zdrojówka Marek Zdrojewski (2013)

Nominowani do Nagrody w kategorii Firma (od lewej): Marek Zdrojewski – Zdrojówka
Spa Wellness, Adam Zwolan i Anna Zwolan – Lech – Garmażeria Staropolska oraz Wiesław Gaiński – Gaterm. Werdykt odczytuje członek Kapituły Maciej Szumski.

Nagroda Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
Pierścień Podskarbiego Włoszka jest wyróżnieniem
honorowym. Jej materialną formą jest pierścień z
herbem podskarbiego Włoszka.
Patronujący nagrodzie Stanisław Zachariaszewicz
Włoszek jest postacią historyczną. Był łożniczym
i zarządcą skarbu litewskiego króla Zygmunta
Augusta, a od pierwszej połowy XVI wieku włapapieża Jana Pawła II. Zwieńczeniem nauki i formacji młodego
kapłana była praca magisterska
obroniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, poświęcona dziejom parafii Św. Trójcy w
Juchnowcu Kościelnym. To bardzo istotny fakt w życiu naszego Laureata, bo – szanując jego
wieloletnią kapłańską posługę
w licznych parafiach – chcemy w
nim dziś docenić historyka Ziemi Juchnowieckiej, osobę, która
od lat, pracowicie i wytrwale, na
znaczącą skalę odkrywa i propaguje naszą lokalną historię.
Nasz Laureat jako pierwszy
wydał poważną monografię dotyczącą dziejów obszaru dzisiejszej gminy Juchnowiec Kościelny. Jest nią opublikowana w
roku 2006 książka zatytułowana
„Juchnowiec. Dzieje parafii”. Pracę wydano w serii „Białostockie
Studia Historyczno-Kościelne”, a
jej nakład liczący 1000 egz. znalazł szybko nabywców, również
wśród mieszkańców naszej gminy. Publikacja choć przedstawiała przede wszystkim dzieje juchnowieckiej parafii, zawierała też
wiele nieznanych przedtem informacji dotyczących świeckiej

Włoszka 2013 wręczone
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ścicielem, nadanych mu przez króla, dóbr juchnowieckich, dziedzicem w Juchnowskim Dworze,
fundatorem kościoła parafialnego i przyparafialnej
szkoły.
Nagrodę przyznaje Kapituła. W jej skład wchodzą
Laureaci dwóch poprzednich edycji Nagrody, Przewodniczący Rady Gminy, zastępca Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny oraz sekretarz Kapituły.

sfery życia naszych przodków.
Dzięki niej mogliśmy się dowiedzieć, jakie rody władały tymi
ziemiami, jakie przywileje nadawali na tych terenach polscy królowie, ile dusz mieszkało w poszczególnych miejscowościach i z
jakimi dopustami bożymi borykali się nasi przodkowie.
W latach 2008-2010 ksiądz
Niewiński przygotował i opublikował na łamach lokalnego miesięcznika „Nasza Gmina” cykl
20 artykułów dotyczących historii terenów dzisiejszej gminy
Juchnowiec Kościelny. Teksty te,
bogato ilustrowane i opatrzone
przypisami, cieszyły się wielkim
powodzeniem wśród czytelników. Po ich lekturze wielokrotnie słyszało się pełne dumy głosy, że i nasze tereny mają bogatą i
bardzo ciekawą historię sięgającą
wielu setek lat wstecz, której nie
musimy się wstydzić. Pisarski dorobek naszego Laureata, znajduje się dziś w wielu bibliotekach,
m.in. w zbiorach Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Książnicy
Podlaskiej. Jego teksty wspominane są w pracach innych historyków. Niejednokrotnie były też
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komentowane w prasie.
Mimo licznych obowiązków
– od dwóch lat ksiądz Stanisław
jest proboszczem parafii LipinaJanowszczyzna – nasz Laureat
kończy pracę nad kolejną książką. Tom szkiców historycznych
związanych z Ziemią Juchnowiecką ukaże się w najbliższych
miesiącach.
A wszystko wskazuje na to,
że jeszcze w tym roku ukaże
się również drugie, poprawione wydanie monografii „Juchnowiec. Dzieje parafii”.
Kilka lat temu, podczas rozmowy ze znajomymi, ksiądz
Niewiński powiedział, że lubi
szperać w przeszłości, zaglądać
do starych szuflad, archiwów,
antykwariatów. Księże Stanisławie, proszę szperać dalej, bo
my dzięki Księdza pasji wiemy,
że wielka historia naszej Ojczyzny miała swoje odsłony i epizody także tutaj, u nas, na Juchnowieckiej Ziemi. I za to, drogi
Laureacie, serdecznie dziękujemy. I oczywiście niecierpliwie
czekamy na nowe publikacje.
Laudacja wygłoszona
przez sekretarz gminy Teresę Rudzik,
podczas gali wręczenia nagród

Pierwsze gratulacje po ogłoszeniu Laureata w kategorii
Człowiek

Chciałabym Państwu przybliżyć dzisiejszego Laureata Pierścienia Podskarbiego Włoszka w kategorii Firma: swojsko
brzmiącą Zdrojówkę z dość
obco brzmiącym Spa Wellness.
Pozwolę więc sobie zacząć
od… definicji. „Słownik wyrazów obcych” Wydawnictwa Naukowego PWN pojęcie SPA wyjaśnia następująco: po pierwsze
– są to zabiegi pielęgnacyjne mające na celu nawilżenie i odżywienie skóry; po drugie – jest to
nazwa ośrodka oferującego takie zabiegi; po trzecie – tak też

określane są specjalne wanny z
hydromasażem, a
ich nazwa bierze
się od skrótu łacińskiej sentencji
sanus per aquam
(co po polsku znaczy zdrowie przez
wodę); po czwarte pojęcie Spa kojarzone jest z nazwą miejscowości
w Belgii, zaś belgijskie Spa to cenione na świecie
uzdrowisko, znane ze źródeł mineralnych.
Pojęcie WELLNESS ten sam
słownik definiuje następująco: zabiegi różnego rodzaju, np.
masaże, sauna lub kąpiele, zajęcia rekreacyjne i relaksacyjne
oraz odpowiednia dieta, mające
na celu przywrócenie dobrego
samopoczucia i sprawności fizycznej – to pierwsze znaczenie.
Drugie, to także ośrodek wypoczynkowy oferujący tego rodzaju usługi.
Skoro już wiemy co znaczy
Spa i Welleness, z grubsza domyślamy się też, co może Zdro-

jówka zaoferować. Okazuje się
jednak, że Zdrojówka może
dużo więcej. Oprócz specjalistycznych zabiegów wspomagających urodę i samopoczucie firma ta ma w ofercie: 20
pokoi o wysokim standardzie
z bezpłatnym dostępem do internetu, saun i jacuzzi, nowoczesne zaplecze konferencyjne
umożliwiające szkolenia grup
liczących nawet 100 osób, restaurację, możliwość organizacji przyjęć i imprez okolicznościowych, widokowe przeloty
samolotem, skoki spadochronowe, konne przejażdżki, wycieczki rowerowe, ogniska, a
nawet jogę na świeżym powietrzu. Ponadto, a może przede
wszystkim, Zdrojówka zapewnia ciszę, spokój i świeże powietrze.
Atrakcyjna oferta i urokliwe umiejscowienie Zdrojówki sprzyjają odwiedzinom niezwykłych gości. Odpoczywali w
niej m.in.: Seweryn Krajewski,
Andrzej Piaseczny, Katarzyna
Skrzynecka, Radosław Pazura,
Czesław Mozil, czy Paweł Królikowski. Zdrojówkę odwiedzają też goście z zagranicy, m.in.

z Holandii, Norwegii, Niemiec,
USA, Rosji i Białorusi, a pomaga
w tym na pewno profesjonalnie
przygotowana strona internetowa w sześciu wersjach językowych.
Warto podkreślić, a ja z racji zawodu robię to z ogromną
przyjemnością, że nasz dzisiejszy Laureat umiał doskonale wykorzystać na rozwój działalności pieniądze pozyskane z dotacji
unijnych, i że jest doskonałym
przykładem świetnie zarządzanego rodzinnego biznesu.
Dziś Zdrojówka cieszy się
opinią jednej z najciekawszych
firm tego rodzaju w regionie.
Nie spoczywa jednak na laurach i szuka kolejnych dróg rozwoju. Ostatnio próbuje sił w
promocji i sprzedaży unikatowej, ręcznie malowanej ceramiki wytwarzanej we Włoszech.
To, że taka firma istnieje
właśnie u nas, jest powodem
do dumy – to doskonały ambasador nie tylko gminy Juchnowiec Kościelny, ale i całego regionu.
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Laudacja wygłoszona
przez skarbnik gminy Annę Jakuć,
podczas gali wręczenia nagród
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Sala akustyczno-higieniczna
jedyna w województwie podlaskim
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie

Zespół Szkół im. Jana Pawła
II w Kleosinie może pochwalić
się nowoczesną salą, o wysokich parametrach akustycznohigienicznych. Podczas remontu zastosowano nowatorskie
rozwiązania z zastosowaniem
płyt GYPTONE Activ’Air.
Ściany i sufit pokryły specjalne płyty gipsowo-kartonowe, które dzięki innowacyjnemu składowi rdzenia mają
zdolność usuwania formaldehydu z powietrza i przekształcania go w obojętny i trwały
związek. Charakteryzują się też
one wyjątkowymi właściwościami dźwiękochłonnymi – w
nowej sali odbywają się zajęcia
muzyczno-plastyczne.
– Zastosowane rozwiązania
technologiczne przyczyniły się
do obniżenia tła akustycznego o
ponad 10 DB – mówi dyrektor
ZS im. Jana Pawła II w Kleosinie,
Marcin Hodun. – Zlikwidowano
efekt „trzepoczącego echa”, czyli odbicia w płaszczyźnie poziomej, skutecznie wyeliminowano
hałasy powstające w tylnej części sali. W tej sali nie ma hała-

su, a to pozytywnie wpływa na
zachowanie uczniów i ułatwia
im koncentrację. Dobre środowisko akustyczne jest niezbędne
w procesie nauczania i uczenia –
dodaje dyrektor.
Bardzo pozytywnie wyrażają się o nowej sali nauczyciele.
Mówią, że w czasie zajęć bardzo wyraźnie słyszy się swój
głos, co pozwala mówić ciszej i spokojniej i dzięki temu

uczniowie łatwiej i lepiej się
koncentrują.
Sala wyremontowana została przy udziale firm Rigips
i BestPol, które przekazały nieodpłatnie materiały użyte pod-

czas modernizacji sali, a także
pomogły przeprowadzić prace
wykonawcze.
– W planach inwestycyjnoremontowych mamy kolejne
sale o podobnych parametrach

akustyczno-higienicznych, gdyż
dobre warunki pracy to podstawa dobrego nauczana – mówi
dyrektor Marcin Hodun. – Jakość powietrza w pomieszczeniach, w których przebywamy,
ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie,
zbyt duża zawartość zanieczyszczeń, a zwłaszcza niebezpiecznych związków organicznych w
powietrzu, może być przyczyną
przemęczenia, senności, irytacji,
powodować alergie i podrażnienia, a nawet być przyczyną groźnych chorób. To sala na miarę
XXI wieku – dodaje dyrektor.

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
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że do tzw. „otoczenia szkoły”
– pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz
organizacji pozarządowych.
Uczestnicy projektu, w podziale na trzy grupy (uczniowie, rodzice, nauczyciele) wzięli
udział w szkoleniach. Szkolenia
dla dyrektorów i nauczycieli miały na celu wyjaśnienie
znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły
oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.
Uczniowie m.in.: poznawali
uprawnienia i sposoby działania samorządu uczniowskiego
oraz zasady skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak

Zapraszamy mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny
na bezpłatne konsultacje i porady
w zakresie profilaktyki uzależnień, współuzależnień,
rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkotykowych oraz przemocy w rodzinie do

GMINNYCH PUNKTÓW
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYCH
W KSIĘŻYNIE I BOGDANKACH
W ramach dyżuru psychologa udzielane są porady
osobom uzależnionym (od alkoholu, narkotyków itp.)
u osobom współuzależnionym (członkom rodzin)
u DDA (Dorosłym Dzieciom Alkoholików)
u pijącym nastolatkom oraz kobietom w ciąży
u porady w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
u oraz wsparcie po zakończeniu leczenia odwykowego.
Dyżur w Księżynie odbywa się w środy w godz. 15.00-18.00
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Alberta 2 (I piętro, pok. 5)
Tel. 085 663 11 17, kom. 697 011 189.
Konsultacje w Bogdankach odbywają się w czasie i terminie
uzgodnionym telefonicznie pod numerem 85 713 28 80 w. 80
lub w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.
u

Szkoła Współpracy: uczniów, rodziców, nauczycieli
Zespół Szkół im. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Juchnowcu Górnym bierze udział w ogólnopolskim systemowyn projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Szkoła współpracy. Uczniowie
i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły”. Jednym z
jego najważniejszych celów jest
wprowadzenie w ponad tysiącu
szkół i przedszkoli z całej Polski
nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami w zakresie organizacji życia szkoły.
Projekt skierowany jest nie
tylko do środowisk szkolnych
– uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale tak-
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również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami. Szkolenia
rodziców dotyczyły uprawnień
rad rodziców, praw rodziców w
szkole, dobrych praktyk działań
rodziców w przestrzeni szkolnej
oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją. Po zakończeniu
etapu szkoleń, zespoły szkolne i
przedszkolne zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą
służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających
współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły i przedszkola. Wynikiem wspólnej pracy rodziców,
uczniów i nauczycieli w trakcie
warsztatów oraz pomiędzy nimi

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

na terenie szkoły będzie opracowanie indywidualnego, programu współpracy. W jego opracowaniu pomogą opiekujący się
każdą placówką eksperci.
Projekt przewiduje także oddzielne spotkania szkoleniowe adresowane do „otoczenia”
szkoły, czyli urzędników samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Ich celem będzie
zachęcenie do wspierania uspołecznienia szkoły, poprzez pokazanie możliwości prawnych
w tym obszarze oraz wskazanie
korzyści, jakie odnosi społeczność lokalna dzięki szkole, która stanowi przestrzeń wzmacniania kapitału społecznego.

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek
Wiejskiego Budownictwa Drewnianego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu już
po raz dziesiąty organizują konkurs na najlepiej zachowany
zbytek wiejskiego budownictwa
drewnianego. Rok temu został w
nim wyróżniony budynek mieszkalny z Wojszek należący do
pana Teodozjusza Ryżyńskiego.
Celem konkursu jest m.in.
ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa drewnianego,
zachęcanie władz gminnych i
właścicieli obiektów do dbałości o ich stan, a także wskazanie możliwości dostosowania budynków drewnianych do
współczesnych potrzeb z zachowaniem ich naturalnych pierwotnych właściwości.
Konkurs jest adresowany do
wszystkich właścicieli i użytkowników domów, dworów, czworaków, dróżniczówek, budynków
gospodarczych, spichlerzy, stodół,
wozowni, maneży, dworców kolejowych, karczm, szkół, siedzib
urzędów gminy, spichlerzy gminnych, wiatraków, młynów, kuźni,
zagród wiejskich i założeń dworskich powstałych do 1956 r. na
terenie w województwa podlaskiego w miejscowościach liczących do 5 tys. mieszkańców. W
konkursie nie mogą uczestniczyć

jednostki statutowo zobowiązane do ochrony zabytkowego budownictwa – muzea, skanseny
oraz kościoły, cerkwie, meczety i
bożnice. Do udziału w konkursie
nie mogą też być zgłaszane kapliczki i krzyże będące własnością związków wyznaniowych
lub społeczności lokalnej. Zgłoszenie obiektu do konkursu wymaga zgody jego właściciela.
Jury będzie oceniało m.in.
stan zachowania obiektu zgodny z tradycją regionalnego budownictwa wiejskiego, zachowanie wnętrza zgodnego z tradycją
lokalną, a zwłaszcza urządzeń
grzewczych, obiekty małej architektury (płot, studnie, kapliczki,
itp.), otaczającą zieleń nawiązującą do charakteru budynku.
Jury przyzna nagrody: pierwszą w wysokości 6 tys. zł, trzy
drugie po 3 tys. zł., pięć trzecich
po 1,5 tys zł oraz dziesięć wyróżnień po 500 zł.
Zgłoszenia przyjmowanie są
do 10 maja br. Ocena zgłoszonych budynków przez jury zakończy się 30 sierpnia, zaś ogłoszenie wyników konkursu i
wręczenie nagród będzie miało
miejsce do 30 listopada br.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.
86 277 13 28 w. 21 w godz. 8-16
lub na www.muzeumrolnictwa.pl

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
JUCHNOWIEC KOŚCIELNYod 13.12.2013 do 5.03.2014
u13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia III edycji Nagrody Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka” oraz przyjęcia harmonogramu i składu Kapituły Nagrody;
u13 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości;
u13 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 379/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 3 listopada 2010
r. w sprawie wysokości stawek czynszu
dzierżawnego za dzierżawę gruntów oraz
najem garaży i pomieszczeń gospodarczych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Juchnowiec Kościelny;
u23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok;
u31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok;
u3 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Juchnowiec Kościelny,
położonej w miejscowości Ignatki, obręb
12 - Ignatki;
u8 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami na 2014 rok;
u14 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok;
u14 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości
Gminy Juchnowiec Kościelny dla Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespołu
Szkół w Kleosinie oraz Szkoły Podstawowej w Księżynie;
u27 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Juchnowiec Kościelny, położonej w miejscowości Wojszki, obręb 37 - Wojszki;
u31 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości;

u5 lutego 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Ignatki (obszar planistyczny
Ignatki wieś - wschód);
u6 lutego 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok;
u11 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w
Juchnowcu Kościelnym;
u17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego;
u17 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Juchnowiec Kościelny, położonej w miejscowości IgnatkiOsiedle, obręb 23- Księżyno Kolonia;
u17 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Juchnowiec Kościelny,
położonej w obrębie 28- Olmonty;
u18 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia
harmonogramu kontroli podatkowej na
rok 2014;
u18 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii w Juchnowcu Kościelnym;
u3 marca 2014 r. w sprawie uzgodnienia
kryteriów, terminów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na
rok szkolny 2014/2015 do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych lub publicznej
innej formy wychowania przedszkolnego
na terenie Gminy Jichnowiec Kościelny;
u5 marca 2014 r. w sprawie zwołania
Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Ogrodniczki.

WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- stan na 11.03.2014 r.

u „Dostawa paliwa - oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 litrów w roku 2014”;
umowa Nr IGK.272.1.2014 z dnia
09.01.2014 r. została podpisana z firmą Firmą Petrodom Venna Sp z o.o.
Spółka Komandytowa, ul. Sidorska 61,
21-500 Biała Podlaska na kwotę brutto:
354 058,60 zł; realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od
09.01.2014 r. do 31.12.2014r.
u „Świadczenie usług wyceny nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 roku”;
umowa Nr IGK.272.2.2014 z dnia
19.02.2014 r. została podpisania z Bogdanem Ratasiewiczem, ul. Częstochowska 16 lok. U1, 15-459 Białystok na
kwotę brutto: 105 115,80 zł; realizacja
przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od: 19.02 2014r do 31.12.2014 r.
u „Remont i ocieplenie budynku
przy ulicy Zambrowskiej w Kleosinie”; liczba ofert 28; przetarg unieważniony ponieważ dostarczono przez
pocztę do Urzędu Gminy ofertę nr 1 w
otwartej kopercie. Umożliwiało to do-

stęp do treści oferty przed terminem
otwarcia ofert.
u „Remont świetlicy wiejskiej we wsi
Lewickie”; umowa Nr IGK.272.3.2014
z dnia 06.03.2014 r. została podpisana z
Przedsiębiorstwem Usług Budownictwa
BUDTAR mgr inż. Sławomir Tarnogórski, 15-822 Białystok, ul. Wiązowa 1A
na kwotę brutto: 316 740,22 zł; realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w
okresie 31.07.2014 r.
u „Budowa osadnika popłuczyn na
terenie stacji uzdatniania wody w
Kleosinie”; umowa Nr IGK.272.4.2014
z dnia 05.03.2014 r. została podpisana z
Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych
i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz, 15-545 Białystok, ul. Konstantego
Ciołkowskiego 24 na kwotę brutto: 129
684,36 zł; realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie do 30.06.2014r.
u „Przebudowa ulicy Alberta w
Księżynie”; termin składania ofert:
19.03.2014 r. do godz. 12:00; proponowany termin realizacji przedmiotu
zamówienia: do dnia 31.10.2014 r.

Szczegółowe informacje na stronie: www.juchnowiec.gmina.pl
lub w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
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Jednostka OSP w Lewickich
ma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy
Od połowy lutego br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewickich ma nowy
terenowy samochód ratowniczo-gaśniczy Star 1466. Otrzymała go nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Białymstoku.
– To „najmłodszy” profesjonalny wóz strażacki w naszej
gminie – mówi wójt, Krzysztof
Marcinowicz. – To, że trafił on
do Lewickich jest w dużej mierze zasługą byłego komendanta

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE:
u agregat prądotwórczy
u 2 prądownice pianowe
u 2 mostki przejazdowe
2,2 kVA
u 4 latarki elektryczne
u inżektor
u radiotelefon przewoźny
z ładowarką
u 2 reflektory przenośne
Radmor
u drabina D10W
u 3 pachołki małe
u 2 siodełka wężowe
u 2 szpadle

Apelujemy o wpisywanie
w deklaracji podatkowej
faktycznego miejsca zamieszkania.
Ten niewielki wysiłek może zwiększyć
budżet naszej gminy.
A większy budżet, to większe
możliwości inwestycyjne.
W 2013 roku wpływy z podatków
z PIT i CIT wyniosły ponad 10 mln zł.
W 2014 roku
dzięki Państwa odpowiedzialnej
postawie
pieniędzy może być więcej.
Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji na ten temat, otrzymacie je
pod numerem telefonu 85 713 28 88 lub 697 011 592.

wojewódzkiego PSP, Jana Gradkowskiego. Samochód używany był przez straż państwową,
teraz posłuży jednostce straży
ochotniczej. Z kolei nasza gmina przekaże PSP w Białymstoku 80 tys. złotych na wydatki
inwestycyjne. Takie wzajemne
wsparcie jest ważne i potrzebne,
zwłaszcza że chodzi tu o bezpieczeństwo, a nawet życie.
Układ wodno-pianowy przekazanego samochodu ratowniczo-gaśniczego (rok prod. 2003)
to: autopompa dwuzakresowa
Rosenbauer NH 20 (wydajność
2150 dm3/min – 8 bar, 400 dm3/
min – 40 bar), dozownik DSP
120 automatyczny 3% i 6%,
dwuzakresowa autopompa Stolarczyk S 20 HP (wyd. 2550 dm3/
min – 8 bar i 400 dm3/min – 40
bar, dozownik DSP 120 – 3% i
6%, autopompa jednozkresowa
Stolarczyk DWP 16, dwie linie
szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe typ Stolarczyk DWP
16, zbiornik wody (lub środka
pianotwórczego) o pojemności
2000-2500 (200-250) litrów.

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 w. 80, fax 85 713 28 81
tel. kom.
516 137 164
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.
697 011 595
u Ewidencja działalności gospodarczej
tel. 		
85 713 28 87
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
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

