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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Juchnowiec Kościelny
Zanim się obejrzeliśmy minął pierwszy
kwartał realizacji nowego budżetu. Planowaliśmy tegoroczne wydatki i wpływy
opierając się na konkretach, ale z nadzieją,
że uda się dostrzec wszystkie najważniejsze
potrzeby, a gmina – dzięki ich realizacji –
będzie się prężnie rozwijać. Tak jak w ubiegłym roku, przygotowaliśmy publikację, w
której wyjaśniamy skąd mamy pieniądze
i na co planujemy je wydać. Zachęcam do zapoznania się z nią w
wersji papierowej lub elektronicznej dostępnej na stronie urzędu.
W styczniu rozpoczęliśmy realizację uchwały „śmieciowej”, piszemy o tym na str. 8. i 9. Miło mi też poinformować, że w lutym
poznaliśmy kolejnych Laureatów nagrody Pierścień Podskarbiego
Włoszka, o czym szerzej na str. 6. Zapraszam do lektury.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Kaplica w Szerenosach, fot. Grzegorz Radziewicz

ISSN 2299-1719

u „Pierścienie Podskarbiego Włoszka” wręczone str. 6. u Niecodzienne zajęcia w przedszkolu w Kleosinie str. 10. u Medale na Złote Gody str. 11.

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 roku ubiegłym wpływy z podatków z PIT i CIT wyniosły około 9,5 mln zł.
W tym 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.
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Z naszej ziemi
Urodzony w Hermanówce ks. Henryk Ciereszko
biskupem pomocniczym Archidiecezji Biaostockiej
15 grudnia 2012
r. w bazylice katedralnej w Białymstoku arcybiskup metropolita
Edward Ozorowski udzielił święceń biskupich ks.
Henrykowi Ciereszko, przekazując mu insygnia władzy
biskupiej – pierścień, mitrę i pastorał. Papież Benedykt XVI biskupem pomocniczym archidiecezji białostockiej mianował ks. Ciereszko 17 listopada 2012 r.
przyznając mu stolicę tytularną Dices. Jako zawołanie bp Henryk Ciereszko przyjął słowa z Psalmu 13 „Zaufałem
Twemu miłosierdziu”.

Zapraszamy na

25 maja 2013 roku odbędzie się pierwsza edycja Biegu
Konopielki. Startujący w biegu
głównym rozpoczną zmagania
o godz. 12 i będą mieli do pokonania dwie 5-kilometrowe
pętle. Start i meta biegu usytuowane będą na boisku w Juchnowcu Dolnym.
Przewidziany jest też 300-metrowy bieg familijny oraz dwa
razy od niego dłuższy bieg z VIP-ami. Nad wprowadzeniem
imprezy w życie pracuje komitet organizacyjny. Na jego czele
stoi dyrektor Ośrodka Kultury
w Gminie Juchnowiec Kościelny
Krzysztof Sokólski, a wspierają
go biegacze od lat związani z kulturą i sportem na terenie gminy
– Marek Muszyński, Grzegorz
Radziewicz oraz Andrzej Zieniewicz. Dla wtajemniczonych
data Biegu Konopielki jest znana od kilku miesięcy, natomiast
od połowy marca br. widnieje
oficjalnie w sportowym kalen-

darzu imprez biegowych na stronie maratonypolskie.pl. Tak więc
Bieg skierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, a organizatorzy zapraszają do śledzenia informacji o przygotowaniach do
Biegu. Organizatorzy zapewniają nagrody dla najlepszych zawodników w kategorii open i w
kategoriach wiekowych, a także
dla najlepszych biegaczy z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Szczegóły i regulamin biegu znajdują się na stronie www.biegkonopielki.pl Za pośrednictwem
tej strony można też zgłaszać
udział w biegu głównym.
Zmagania sportowe zakończy spotkanie w Ranczu Frampol w Hołówkach Dużych. Tu
będzie można zwiedzić Domek Twórczości E. Redlińskiego,
skosztować miejscowych specjałów i miło spędzić czas w urokliwym miejscu urodzenia autora
słynnej „Konopielki” patronującej biegowi.
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Ks. Henryk Ciereszko urodził
się w 1955 roku w Hermanówce
w Gminie Juchnowiec Kościelny. Święcenia kapłańskie przyjął
14 czerwca 1981 r. w Białymstoku z rąk bp. Edwarda Kisiela.
Przez dwa lata pracował w parafii w Mońkach. W 1983 r. został
skierowany na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
w zakresie teologii fundamentalnej. Po obronie pracy doktorskiej i powrocie do archidiecezji był wikariuszem w parafii św.
Rocha w Białymstoku, pełniąc
funkcję duszpasterza akademickiego. Od 1990 r. jest wykładowcą w białostockim seminarium
duchownym. Przez wiele lat był
ojcem duchownym alumnów,
a od 2000 r. kapłanów Archidiecezji Białostockiej. Od roku
1994 jest cenzorem publikacji
o treści związanej z religioznawstwem i naukami humanistycznymi, od 2004 r. rzecznikiem
sprawiedliwości Sądu Metropolitalnego Białostockiego, a od
2007 r. członkiem rady kapłańskiej Archidiecezji. Był wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki.
Jest autorem licznych publikacji książkowych. Prowadzi wykłady w Wyższych Seminariach
Duchownych w Ełku i w Grodnie, w Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Białymstoku oraz w Polskim Centrum
Katechetycznym w Wilnie. Jest
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Honorowym Obywatelem Gminy Juchnowiec Kościelny.
Mieszkańcy naszej gminy
mieli okazję spotykać ks. Ciereszko podczas uroczystości kościelnych i gminnych, ale także w
mniej oficjalnych sytuacjach. Ks.
Henryk często latem przemierzał
naszą gminę rowerem, a zimą na
nartach. Jak mało kto poznał jej
chyba wszystkie zakątki. Już po
święceniach biskupich odprawił w kościele w Juchnowcu Pasterkę. Zwracając się do zgromadzonych parafian, których zna i
z wieloma pozostaje w bliskich
kontaktach, prosił aby pomagali
mu w posłudze, jaką rozpoczyna,
a przede wszystkim, pilnowali, żeby się zbytnio nie zmienił,
żeby nadal był blisko tych, wśród
których wyrósł.
Księdzu Biskupowi życzymy
owocnej pracy i sił do pokonywania wyzwań, jakie przed
nim stoją.

O posterunku policji
i inwestycjach

Kontrowersyjne
uchwały

XIX sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

XX sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

30 października 2012 r. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
W informacji z działalności
między sesjami wójt Krzysztof
Marcinowicz poinformował
m.in. o odbytych przetargach,
na docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostołtach,
wykonanie boiska trawiastego
we wsi Ignatki i Brończany.
Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych Gminy Juchnowiec Kościelny za poprzedni
rok szkolny przedstawiła sekretarz gminy Teresa Rudzik.
Na sesji obecni byli dyrektorzy szkół i przedszkola: Barbara Klimaszewska, Teresa Radziewicz, Teresa Kozłowska,
Mirosław Guzewicz i Marcin
Hodun.
Następnie głos zabrał komendant Komisariatu Policji
w Łapach Andrzej Porowski,
który zapoznał zebranych z

planami likwidacji posterunku
policji w Juchnowcu Górnym,
co wzbudziło zaniepokojenie i
żywą reakcję. Zarówno władze
gminy, radni i sołtysi wyrazili sprzeciw wobec planów Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.
Przebieg realizacji zadań
inwestycyjnych w 2012 r. –
przedstawił kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Dariusz Ciborowski.
Na sesji podjęto 13 uchwał,
jedna – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została
na wniosek wójta odłożona,
a jednej – w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie
na rzecz Gminy Juchnowiec
Kościelny prawa własności
nieruchomości, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty
adiacenckiej z tytułu podziału, radni nie przyjęli.

Na XIX sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
u podziału Gminy Juchnowiec
Kościelny na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w danym okręgu;
u określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych;
u obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego;
u określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
u przejęcia obowiązków odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Juchnowiec Kościelny niezamieszkałych przez mieszkańców, na których
powstają odpady komunalne;
u wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w
Juchnowcu Górnym;
u wyrażenia zgody na wydzierżawienie

nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
u wyrażenia zgody na nabycie prawa
użytkowania wieczystego;
u zmiany uchwały Nr III/17/10 Rady
Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie uzupełnienia
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania
przedszkolnego;
u zmian w budżecie 2012 roku;
u zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny;
u zmiany uchwały Nr XX/134/2008
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 19 marca 2008r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Stanisławowo, Gmina
Juchnowiec Kościelny;
u wyrażenia zgody na nabycie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości.

W sprawie śmieci

XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
14 grudnia 2012 r. odbyła
się XXI sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. Została ona
zwołana w celu podjęcia uchwał

związanych z tzw. ustawa śmieciową, która od 1 lipca br. nakłada na samorząd obowiązek gospodarowania odpadami.

30 listopada 2012 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny.
Na początku sesji na wniosek
radnego Macieja Zajkowskiego w związku z wątpliwościami, które wyniknęły podczas
prac komisji radni przegłosowali zdjęcie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy
Juchnowiec Kościelny, a także punktu „Przyjęcie protokołu sesji XIX/12” celem uzupełnienia.
Wójt Krzysztof Marcinowicz w informacji z działalności między sesjami mówił m.in.
o ukończeniu budowy ul. Gołębiej w Księżynie i drogi Stanisławowo-Olmonty. Poinformował
też o wybraniu Dariusza Mikulskiego na sołtysa wsi Olmonty,
Izabelin oraz o zmianie regula-
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minu organizacyjnego urzędu,
w związku z czym kierownikiem Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa została zastępca
wójta Mirosława Jaroszuk.
Radni utrzymali wysokość
stawki podatku od budynków
lub ich części mieszkalnych na
dotychczasowym poziomie, tj.
0,56 zł za m kw.
W pierwszym głosowaniu
radni odrzucili uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Ignatki (6 głosami za, 6 przeciw
i przy 2 wstrzymujących się). Po
wyjaśnieniach wójta dotyczących zmian w tej uchwale, radny Maciej Zajkowski wnioskował o ponowne wprowadzenie
do porządku obrad uchwały, po
czym została ona przyjęta 13
głosami przy jednym wstrzymującym się.

Na XX sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
u przyjęcia „Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z
organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
rok 2013”;
u przyjęcia „Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012-2015;
u zmiany uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny: Nr XIII/124/2012
z dnia 26 stycznia 2012r., Nr
XIV/133/2012 z dnia 16 marca
2012r., Nr XVII/168/2012 z dnia
26 lipca 2012r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych;
u określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
u zmian w budżecie 2012 roku;;
u przyjęcia do prowadzenia przez Gminę
Juchnowiec Kościelny zadań publicznych
w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy;

u zmiany uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia
udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny;
u zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady
Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30
grudnia 2010r. w sprawie uzupełnienia
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania
przedszkolnego;
u zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
u zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki wieś - wschód).

Na XXI sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
u podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu;
u regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
u określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
u terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Juchnowiec Kościelny;
u miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie
– obszar planistyczny Lewickie.
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Odszedł
gorliwy Kapłan
W niedzielę 6 stycznia
2013 r. zmarł nagle w misyjne Święto Objawienia Pańskiego ks. Janusz Walerowski
SVD, proboszcz i budowniczy
parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie, gorliwy kapłan, życzliwy, wspaniały człowiek.

Ks. Janusz Walerowski urodził się 24 maja 1962 roku. W
1982 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Werbistów.
Śluby wieczyste złożył w 1988
r. w Pieniężnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989. W
latach 1989-1991 był wikariuszem parafii Św. Krzyża w
Olecku. Po studiach z misjologii w Sant Augustin pracował
w Wydawnictwie Księży Werbistów „Verbinum”, później
by rektorem Domu Misyjnego
w Warszawie, pracował jako
katecheta i kapelan zakładu
karnego. W latach 2001-2007
był rektorem Domu Misyjnego Św. Kazimierza w Kleosinie. Od 1 października 2002
r. był proboszczem i budowniczym kościoła w parafii pw.
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Kleosinie.
Uroczystości pogrzebowe
odbyły się 9 stycznia 2013
r. Przewodniczył im ks. abp
Edward Ozorowski. We Mszy
św. uczestniczyło ponad 60
kapłanów diecezjalnych i zakonnych z bratem Zmarłego
ks. Andrzejem Walerowskim,
siostry i bracia zakonni oraz
bardzo licznie zgromadzeni parafianie, mieszkańcy naszej gminy, a także burmistrz
MARZEC 2013, NR 4(8)

i przedstawiciele gminy Nowa
Ruda, z której pochodził.
Kazanie okolicznościowe
wygłosił ks. bp Jerzy Mazur
Ordynariusz Ełcki, który mówił m.in.: Kiedy stoimy nad
trumną naszego brata, kapłana Janusza (...) to możemy powiedzieć, że całe jego życie zamykało się w słowach „Jezu,
ufam Tobie”. Przez całe życie
dał się prowadzić za rękę Dziecięciu z Betlejem, dał się prowadzić Chrystusowi.
Wójt Gminy Juchnowiec
Kościelny w mowie pożegnalnej mówił: Przypadł mi dzisiaj
w udziale smutny obowiązek
pożegnania w imieniu władz
samorządowych śp. Ks. Janusza
Walerowskiego, proboszcza parafii w Kleosinie, honorowego
obywatela Gminy Juchnowiec
Kościelny. (...) Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie,
skłania do zadumy i refleksji,
wywołuje wspomnienia spraw,
które łączyły nas ze śp. Zmarłym. Przewijają się w nich dobre cechy charakteryzujące śp.
Ks. Janusza Walerowskiego:
otwartość na ludzi, na świat
i jego sprawy, zaangażowanie
na rzecz pomocy człowiekowi
w potrzebie, aktywność w staraniach służących lokalnej społeczności, ale przede wszystkim
– oddanie w pasterzowaniu
młodej, tworzącej się parafii.
Śp. Ks. Janusz Walerowski nie tylko był budowniczym
świątyni, przy której teraz spocznie. Z troską i gorliwością budował także Kościół z nas samych i w naszych sercach. Jego
życiowy optymizm i pogoda ducha były dla nas dobrym przykładem zachowań w trudnych
sytuacjach. Zawsze starał się
służyć pomocą tam, gdzie była
ona potrzebna.
Drogi Księże Januszu, dziękujemy za Twoją obecność
wśród nas, która – ufam głęboko – nie kończy się tym fizycznym rozstaniem, ale pozostanie
w pamięci i modlitwie. Żegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem, ale
i z chrześcijańską nadzieją, że
miłosierny Bóg, przyjmie Cię
do wiecznego królestwa, obdarzając wiekuistą nagrodą.
Spoczywaj w pokoju.

Wszystkie
Rozmowa z
Na sesji 28 grudnia 2012
roku radni – praktycznie
bez zmian – uchwalili budżet na 2013 rok z chyba
najkrótszą listą inwestycji
w historii gminy...
– Już chyba jednak nie, bo
dzięki oszczędnościom po rozstrzygnięciu przetargów mogliśmy tę listę nieco wydłużyć.
Planujemy inwestycji niedużo,
ale kwotowo, są to inwestycje
bardzo duże. Przede wszystkim
chcemy dofinansować budowę drogi powiatowej Juchnowiec Kościelny-Wojszki. Chyba
już nikogo nie trzeba przekonywać o zasadności tej inwestycji.
Obejmuje ona również wykonanie ronda w Juchnowcu Kościelnym i przykrycie bruku na
odcinku między Wojszkami a
drogą S19. To jest wspólny projekt z powiatem, który uzyskał
maksymalną kwotę dofinansowania z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Jaką kwotę przewidziano na ten cel w budżecie
gminy?
– Wesprzemy inwestycję
kwotą 3,5 miliona zł. To bardzo duża kwota, bo około 1/4
wszystkich wydatków majątkowych na ten rok, ale też i
inwestycja jest bardzo ważna
i kosztowna. Jest to najważniejsza droga, często nazywana kręgosłupem gminy, a stan
jej nawierzchni, zwłaszcza w
niektórych miejscach, jest bardzo zły.
Droga Juchnowiec Kościelny-Wojszki nie jest jedyną
planowaną inwestycją
drogową.
– Tak, planujemy również
budowę ciągu dróg w Ignatkach
Osiedlu, ulicy Leśnej, Przejezdnej i Jeździeckiej i to jest nasza
własna inwestycja. Tu również
staraliśmy się pozyskać około
miliona złotych z NPPDL, niestety, choć na pierwszej liście
rankingowej zakwalifikowaliśmy się do dofinansowania, po
zmianie zasad przyznawaniu
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dotacji i dodatkowym naborze
wniosków, znaleźliśmy się tuż
pod kreską. Jednak będziemy ją
realizować. W budżecie zaplanowaliśmy na to również 3,5
miliona zł.
Jest jeszcze jedna bardzo
duża pozycja w planach
inwestycyjnych. Czy nie
budzi ona kontrowersji?
– Kontrowersje budzi raczej
sam zapis: budowa pływalni w
Kleosinie. A jak wiadomo, w
związku z nieuzyskaniem dofinansowania projektu, budowa
pływalni nie będzie rozpoczynana. Inwestycja dotyczy części projektu, a mianowicie zagospodarowania terenu wokół
Zespołu Szkół w Kleosinie. Przeznaczymy na to prawie 2 miliona zł.
Czy to nie za duża kwota?
– I tak, i nie. Biorąc pod
uwagę łączną kwotę na planowane w 2013 roku inwestycje,
można pomyśleć, że tak. Jeśli
jednak weźmie się pod uwagę zakres planowanych prac –
okazuje się, że nie.
Co jest planowane w ramach tej inwestycji?
– Przede wszystkim trzeba
pamiętać, że jest to duży teren,
który od dwudziestu lat pozostaje niezagospodarowany, można powiedzieć, że wciąż jest to
plac budowy. To co robiono
tam dotychczas, to prace doraźne i niezbędne. Wreszcie chcemy zrobić to porządnie i tym samym zamknąć temat inwestycji
przy szkole w Kleosinie. W projekcie mamy budowę placu zabaw, budowę parkingów, terenów zielonych, zamontowanie
„piłkołapów” przy boisku i tym
podobne działania zmierzające
do podniesienia funkcjonalności i estetyki tego miejsca. Konieczne jest także przebudowanie kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociągowej, wybudowanie
kanalizacji deszczowej i oświetlenie terenu. Wszystkie prace
chcemy wykonać w 2013 roku.

inwestycje są ważne
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Krzysztofem Marcinowiczem, wójtem Gminy Juchnowiec Kościelny
nych, sołtysów, czy też innych
mieszkańców naszej gminy –
były ważne i potrzebne. Niestety rozbijamy się o pieniądze.

Jak rozumiem, gmina ma
na to projekt.
– Tak, wszystko to o czym
mówiłem jest ujęte w projekcie
pływalni – stąd zapis w projekcie
budżetu. Wykorzystujemy właśnie ten projekt. Będziemy realizować jego część i tu nie musimy
wydawać pieniędzy. Cała kwota
przeznaczona jest na realizację.
Na te trzy przedstawione przez Pana inwestycje
gmina wyda 9 milionów
złotych. Czy coś jeszcze
zostanie?
– Tak, ponad 3 miliony zł.
Część z nich przeznaczamy
na budowę kanalizacji w Simunach. Tu także pozyskujemy pieniądze unijne. Jest to co
prawda niewielka kwota, ale
stanowi dopełnienie 4 milionów zł, jakie mogliśmy maksymalnie pozyskać z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na sfinansowanie tej inwestycji w budżecie zaplanowaliśmy
milion zł.

Co jeszcze znalazło się na
liście zadań inwestycyjnych
na 2013 rok?
– Jak wspomniałem wcześniej, dzięki oszczędnościom
udało się na niej umieścić budowę kanalizacji w Wojszkach,
którą należy niezbędnie wykonać choćby z tego powodu,
że wydaliśmy już pieniądze na
oczyszczalnię, która musi funkcjonować. Inaczej będą to pieniądze wyrzucone w błoto.
Przeznaczamy na to 400 tys. zł.
To rzeczy najważniejsze i
najkosztowniejsze. Poza tym
planujemy m.in. wykonanie
ogrodzenia przedszkola w Kleosinie, zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym, rozbudowę stacji i
sieci wodociągowej, zakupy na
potrzeby dróg oraz wykup nieruchomości.
Nie było innych potrzeb?
– Ależ były. W zasadzie
wszystkie inwestycje, które były
proponowane – czy to przez rad-

To dlaczego tylko tyle pieniędzy przeznaczamy na
inwestycje? Gmina chyba
nie jest biedna?
– Tak naprawdę nie wydajemy mało. Rzeczywiście mamy
dość duże wpływy do budżetu.
Ale trzeba sobie uświadomić, że
wciąż rosną wydatki. Coraz więcej kosztuje nas oświata, a część
oświatowa subwencji w 2013
roku będzie niższa w stosunku do roku 2012 o ponad 260
tys. zł i wyniesie nieco ponad 10
milionów. Podobnie jak w roku
ubiegłym musimy z gminnych
środków przeznaczyć na oświatę około 6 milionów zł. Coraz
większą kwotę w budżecie stanowi dowożenie uczniów, dopłaty dla dzieci uczęszczających
do niepublicznych przedszkoli
na terenie naszej gminy, czy też
do przedszkoli w gminach sąsiednich. Kolejnym dużym obciążeniem budżetu jest komunikacja publiczna. W tym roku,
bez uwzględniania jakiegokolwiek rozwoju, jest to milion zł.
A czy na liście nieuwzględnionych w projekcie budżetu propozycji inwestycji nie
było żadnej, której realizacja jest po prostu niezbędna?
– Najpierw muszę powiedzieć,
że nawet przy planowanych na
2013 r. inwestycjach będziemy
się wspierać kredytem. A wracając do pytania, owszem, są inwestycje bardzo ważne, choćby takie, które należy kontynuować,
żeby nie stracić ważności pozwoleń. Mam nadzieję, że w trakcie
roku, po przetargach, pojawi się
jeszcze szansa wprowadzenia do
budżetu kolejnych inwestycji.
Rozumiem, że istnieje lista
rezerwowa?
– Nie, nie ma takiej listy. O
tym będzie decydowała Rada
Gminy. Z mojego punktu wi-

dzenia należałoby zacząć te, na
które w 2013 roku kończy się
pozwolenie na budowę.
Jak duży kredyt zaciągnie
gmina?
– Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki wyniosą
nieco ponad 4 mln 700 tys. zł.
To duża kwota, ale zadłużenie
gminy na koniec 2013 roku będzie dalekie od dopuszczalnego
60-procentowego wskaźnika.
Wyniesie około 36 procent.
A czy wpływy do budżetu
w 2013 roku będą większe?
– Dochody przewidujemy
na podobnym poziomie jak w
roku 2012. Wyniosą one blisko 39 milionów 800 tysięcy
złotych. O około 130 tysięcy zł
niższe będą dochody z podatku
rolnego i – o czym już mówiłem – wysokość subwencji, zaś
udział w podatkach CIT i PIT
planowany jest na podobnym
poziomie jak w roku bieżącym,
czyli ok. 9,5 mln zł.
Niższe wpływy, mniej inwestycji, czy trudniej było
konstruować tegoroczny
budżet?
– Nie trudniej, bo każdy budżet wymaga zaangażowania i
maksymalnej uwagi. Jednak z
przykrością stwierdzam, że rosną wciąż koszty, np. utrzymania istniejącej komunikacji,
która na dodatek nie wszystkich zadowala. Podobnie jest
z oświatą – coraz mniejsza jest
kwotą subwencji z budżetu państwa, a coraz więcej musi dokładać samorząd. Bardzo dużo
dopłacamy też do dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i poza gminą.
Czy zadowala Pana ten
budżet?
– Trudno mówić o zadowoleniu, kiedy za mało jest dochodów, a za dużo wydatków bieżących. Mam jednak nadzieję,
że uda nam się w jak najbardziej
efektywny sposób wykorzystać
to, czym dysponujemy.
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Pierścienie Podskarbiego Włoszka 2012
Firma Plum Sp. z o.o. z Ignatek oraz Teresa Radziewicz z Juchnowca Górnego
laureatami Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

Plum Sp. z o.o. w kategorii
Firma oraz Teresa Radziewicz w
kategorii Człowiek, to laureaci
Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka 2012”.
Otrzymali je za działania,
które przyczyniły się do budowania pozytywnego wizerunku
Gminy Juchnowiec Kościelny:
pani Teresa Radziewicz, uznana poetka, nagradzana autorka
trzech książek poetyckich, doktorantka w Instytucie Badań Literackich PAN, redaktorka działu krytyki literackiej kwartalnika
literacko-artystycznego sZAFa,
animatorka kultury i pedagog
oraz firma rodzinna Plum Sp z
o.o., jeden z najbardziej znaczących polskich producentów elektroniki przemysłowej, dostarczających nowoczesne rozwiązania

do gazownictwa, ogrzewnictwa,
wodociągów i wentylacji, specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnych urządzeń pomiarowych
i sterujących. Nagrodę dla firmy
odebrał pan Maciej Szumski.
Do tegorocznej Nagrody nominowani byli również: LZS
Magnat Juchnowiec, Zespół
Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Juchnowcu Górnym oraz firma KAN z Kleosina. Uroczystość
wręczenia nagród odbyła się 2
lutego 2013 r. w Dworku Tryumf w Księżynie. Uroczystej gali

towarzyszyła wystawa prac artysty malarza Grzegorza Radziewicza. Kapituła wybrała Laureatów i Nominowanych spośród
16 zgłoszeń, jakie wpłynęły od
mieszkańców gminy.
Nagroda Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Pierścień Podskarbiego Włoszka jest wyróżnieniem
honorowym, przyznawanym raz
w roku w dwóch kategoriach: firmom i osobom, które poprzez
swoje działania przyczyniły się
do budowania pozytywnego wizerunku Gminy Juchnowiec Ko-

Fragmenty laudacji wygłoszonej
przez Teresę Rudzik,
sekretarz gminy

ścielny zachowując jednocześnie
wysokie standardy etyczne i zawodowe.
Materialną formą nagrody jest
pierścień z herbem podskarbiego
Włoszka. Patronujący nagrodzie
Stanisław Zachariaszewicz Włoszek jest postacią historyczną.
Był łożniczym i zarządcą skarbu litewskiego króla Zygmunta
Augusta właścicielem nadanych
mu przez króla dóbr juchnowieckich, dziedzicem w Juchnowskim Dworze, który w 1547 r.
ufundował miejscowy kościóła
parafialny.
Kolejna edycja nagrody ogłoszona będzie we wrześniu br.
wraz z informacją dotyczącą trybu wyłaniania laureata i składem
Kapituły Nagrody. Kandydata do
nagrody będzie mógł zgłosić każdy dorosły mieszkaniec gminy.
Fragmenty laudacji wygłoszonej
przez Krzysztofa Sokólskiego,
dyrektora ośrodka kultury

Plum, to oczywiście po angielsku śliwka,
W lokalnym środowisku, chodzi o dalsze i
ten owoc to zresztą logo firmy, czyżby więc
bliższe okolice Juchnowca Górnego, znana
produkowano tu przetwory owocowe, a
jest przede wszystkim jako nauczycielka,
może smakowite śliwki w czekoladzie? Niewicedyrektor miejscowej szkoły, pani od
stety proszę Państwa skojarzenia z branżą
przedstawień teatralnych. W takich rolach
spożywczą to ślepa uliczka. Plum Spółka
spotkać można Teresę Radziewicz najz o.o. projektuje i produkuje bowiem zaczęściej i od dawna. Jednak bliscy znajomi
awansowaną elektronikę przemysłową.
oraz miłośnicy poezji w całej Polsce, a nawet
Od ćwierć wieku dostarcza nowoczesne
poza jej granicami wiedzą, że najbliższą jej
rozwiązania do dynamicznie rozwijająsercu pasją jest właśnie poezja. To w związku
cych się branż: gazownictwa, ogrzewnicz nią Teresa Radziewicz jest obecnie znana
twa, wodociągów, wentylacji. Firma spei ceniona nie tylko w podlaskim środowisku
cjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych
literackim, ale i w całym kraju. Wiersze piurządzeń pomiarowych i sterujących. Prosze od dawna. Po raz pierwszy w druku jej
dukty spółki z Ignatek umożliwiają bezwiersz ukazał się w roku 2005, a jej pierwpieczne i ekonomiczne zarządzanie m.in.
Laureaci Nagrody: Teresa Radziewicz oraz Maciej Szumski współwłaściciel firmy Plum
sza książka poetycka, za którą otrzymała
gazem ziemnym w strefach
Nagrodę im. Wiesława Kazagrożonych wybuchem,
zaneckiego wydana została
budynkach użyteczności
w roku 2009 w Łodzi. Był
publicznej i gospodarto tom poezji zatytułowany
stwach domowych. Ponad
„Lewa strona”. Dzisiejsza
95% przeliczników sieciolaureatka Pierścienia jest od
wych do pomiaru gazu to
wielu lat aktywną, wielokrotprodukty firmy Plum. Spółnie nagradzaną za spektaka w 100% obsługuje takie
kle instruktorką teatralną.
obiekty w Polsce, jak koJak na człowieka literatury
palnie i magazyny gazu.
XXI wieku przystało, ma też
Tak więc proszę Państwa,
swoje miejsce w sieci, tam
wracając do początku moprowadzi systematycznie
jego wystąpienia, Plum to
bloga. Za to wszystko, Pani
nie śliwka w czekoladzie,
Tereso, serdecznie dzięto złota śliwka.!
Nagrody wręczyła Laureatom Mirosława Jaroszuk, zastępca wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
kujemy!
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Sesja budżetowa
XXII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
28 grudnia 2012 r. odbyła się XXII sesja Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny. Była to
sesja, na której radni przyjęli
budżet gminy na 2013 r.
Zgodnie z procedurą skarbnik Anna Jakuć odczytała projekt uchwały budżetowej wraz z
uzasadnieniem Wójta. Następnie
przewodniczący Komisji Rolnictwa i Finansów radny Jan Bruczko odczytał pozytywną opinię w
sprawie projektu budżetu gminy
na 2013 r. Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej
oraz o prognozie długu odczytała skarbnik. Następnie po dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za uchwałą w sprawie przyjęcia
budżetu gminy na 2013 r. było
10 radnych, 3 było przeciw, a 2
wstrzymało się od głosu. Wójt
podziękował radnym za przyjęcie budżetu na 2013 r.
Ocenę realizacji zadań inwestycyjnych przedstawił Dariusz

Ciborowski, kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej. Trzy zaplanowane
na 2012 rok zadania nie zostały wykonane. Pierwsze z nich
– zakup kamer na boisko Orlik
w Kleosinie – ze względu na konieczność dostosowania się do
mającego się zmienić systemu
monitoringu Białegostoku. Drugie – zakup baraku na świetlicę
w Horodnianiach – ze względu
na późne, wynikające z przyczyn
obiektywnych rozpoczęcie niezbędnych procedur. Pozostałe z
zaplanowanych inwestycji zostały wykonane. Realizacja trzeciego zadania – budowy pływalni w
Kleosinie – uzależniona była od
pozyskania środków unijnych.
Projekt złożony przez urząd nie
został zakwalifikowany do dofinansowania.
Sprawozdanie z pracy Rady
Gminy Juchnowiec Kościelny w
roku 2012 złożyła przewodnicząca Bożena Jakończuk.

Na XXII sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
u przyjęcia budżetu gminy na 2013 r.;
u przyjęcia planów pracy Komisji
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na
2013 r.;
u przyjęcia planu pracy Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny na 2013 r.;
u rozpatrzenia skargi;
u zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego Gminy Juchnowiec
Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu;
u przejęcia zadania od Powiatu Białostockiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
Gminy Juchnowiec Kościelny;
u uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.;

u zmian w budżecie 2012 roku;
u wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności;
u ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych
na terenie gminy Juchnowiec Kościelny;
u zmieniającej uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie prawa
użytkowania wieczystego;
u uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013-2016 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2013-2022.

Będzie fundusz sołecki
XXIV sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
1 marca 2013 r. odbyła się
XXIV sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Podczas sesji radni m.in.
przyjęli sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej, a
także ocenili działalność Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej za 2012 r.
Na zakończenie sesji pani
Magdalena Filkiewicz odpowiadała na pytania sołtysów i
radnych dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami.

Kolejny miejscowy
plan przyjęty
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XXIII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
25 stycznia 2013 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny.
Wójt poinformował, iż w
okresie od 28 grudnia ub.r. wydał 6 zarządzeń, m.in. w sprawie
zmian w budżecie. Przedstawił
także nowo wybranego sołtysa
sołectwa Księżyno Józefa SłomęSadowskiego. Ponadto poinformował o konsultacjach społecznych we wsi Simuny dotyczących
podziału sołectwa i wystąpił
do rady o zajęcie stanowiska
w tej sprawie. Radni przegłosowali opinię negatywną.
Przewodnicząca Rady Bożena Jakończuk poinformowała, iż pomiędzy sesjami odbyło
się 6 posiedzeń komisji, na których radni m.in skontrolowali
działalność Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej
Żywą dyskusję wywołała
uchwała w sprawie przyjęcia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Hryniewicze. Na sesji obecni byli zainteresowani mieszkańcy, którym udzielono głosu.
Radni nie uwzględnili żadnej
ze zgłoszonych do planu poprawek i przyjęli go 8 głosami za,
przy 3 przeciw i 3 wstrzymujących się.
Radni zapoznali się z pismem
mieszkańców Księżyna dotyczącym składowiska niebezpiecznych odpadów w pobliżu ich
posesji. Sprawę przekazano komisji budowlanej, w celu wypracowania stanowiska i przygotowania pisma protestacyjnego w
obronie mieszkańców.

Na XXIII sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
u wyrażenia woli wystąpienia
z aglomeracji Białystok;
u 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;
u miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze
- obszar planistyczny Hryniewicze Wieś;
u uznania za bezzasadne wezwania
Państwa Haliny i Aleksandra Krysiewicz
do usunięcia naruszenia prawa przez Radę
Gminy Juchnowiec Kościelny uchwałą Nr
XVIII/172/2012 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części wsi Olmonty – obszar planistyczny Olmonty Izabelin;
u uznania za bezzasadne wezwania
Pana Marka Krysiewicz do usunięcia
naruszenia prawa przez Radę Gminy
Juchnowiec Kościelny uchwałą Nr
XVII/172/2012 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty
– obszar planistyczny Olmonty Izabelin;
uuznania za bezzasadne wezwania Państwa Katarzyny i Mariusza Skobodzińskich
oraz Państwa Beaty i Dawida Bujwickich
do usunięcia naruszenia prawa przez Radę
Gminy Juchnowiec Kościelny uchwałą Nr
XXI/255/2012 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lewickie – obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa);
u zmian w budżecie gmina na 2013r.

Na XXIV sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
u podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody do głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
u wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2014r.;
u udzielenia dotacji celowej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień Dorota Barbara Bielonko;
u uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Juch-

nowcu Kościelnym;
u 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;
u zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Nie podjęto uchwały w sprawie:
u przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Juchnowiec Kościelny
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Nowy system gospodarowania odpadami
Co muszą zrobić mieszkańcy
w związku z wejściem
w życie nowego systemu
gospodarowania odpadami?

3

Co się zmieni w związku
z wejściem w życie nowego
systemu gospodarowania
odpadami?

1
2

Wypowiedzieć dotychczasową umowę na odbiór
odpadów komunalnych, tak
aby przestała obowiązywać z
dniem 1 lipca 2013 r.
Wyposażyć nieruchomość
w pojemniki do gromadzenia odpadów. Wielkość pojemnika dla nieruchomości zamieszkałych wynosi od 110 do
1100 litrów, a niezamieszkałych, na których powstają odpady od 60 litrów. Worki do
segregacji odpadów zostaną
dostarczone przez gminę nieodpłatnie.
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Uwaga!
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Podjąć decyzję o segregowaniu lub niesegregowaniu odpadów.
Najpóźniej do 31 marca
2013 r. złożyć deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularze deklaracji dostępne są w Urzędzie
Gminy Juchnowiec Kościelny, sołtysów oraz na stronie
http://juchnowiec.gmina.pl/.
W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi
opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości. Deklarację należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny – I
piętro, pokój nr 6.

Mieszkańcy bloków wielorodzinnych i użytkownicy lokali usługowych w budynku
wielolokalowym nie składają
deklaracji do Urzędu Gminy
Juchnowiec Kościelny. Obowiązek ten spada na zarządców nieruchomości.

Gmina przejmie całkowitą
odpowiedzialność za odpady komunalne, a mieszkańcy będą jedynie zobowiązani
do uiszczania opłaty uchwalonej przez Radę Gminy (uchwała NR XXII/263/2012 RG Juchnowiec Kościelny z dnia 28
grudnia 2012 r.), która pokryje koszty tworzenia i utrzymania
systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 roku nie
będzie można zawierać samodzielnie umów z firmą zaj-

mującą się wywozem odpadów.
Odbiorem i zbiórką wszelkiego rodzaju odpadów będzie
zajmowała się jedna firma
wybrana w drodze przetargu
przez gminę.
Odpady odbierane będą
ze wszystkich zamieszkałych nieruchomości na terenie
gminy i z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają.
Zróżnicowana będzie opłata za selektywną zbiórkę
odpadów.
Na terenie gminy zorganizowany będzie dostępny
dla wszystkich mieszkańców
punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
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Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
na nieruchomościach niezamieszkałych (np. usługi, tereny przemysłowe, rekreacyjne), na których powstają odpady

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
dla nieruchomości zamieszkałych (domy jedno- i wielorodzinne)

Wzór wypełnienia deklaracji dla selektywnej zbiórki odpadów – nieruchomości zamieszkałe (domy jedno- i wielorodzinne)

UWAGA: w miejsce xxxxx należy wpisać swoje dane
MARZEC 2013, NR 4(8)

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

9

na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Wzory wypełniania wszystkich rodzajów deklaracji znajdują się
na stronie: www.juchnowiec.gmina.pl w zakładce NOWY SYSTEM
GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Od 18 marca br. organizowane są spotkania informacyjne
dla mieszkańców gminy dotyczące NOWEGO SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Wzór wypełnienia deklaracji dla selektywnej zbiórki odpadów – nieruchomości niezamieszkałe (usługi, tereny przemysłowe, rekreacyjne itp.)
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Czarna książka kolorów
Dzieci z przedszkola w Kleosinie uczyły się tolerancji

Tęcza po burzy. Zachód
słońca. Uśmiech dziecka. Kobierzec kwiatów na łące.
Umiałbyś w słowa ubrać piękno otaczającego świata nie widząc go? Potrafiłbyś to namalować za pomocą jednego
koloru: czarnego? Wyobraź
sobie, że żyją ludzie, których
świat mieni się tylko jedną barwą. Przestrzeń wokół to czarna
otchłań, którą są zmuszeni poznawać za pomocą dotyku, węchu, smaku i dźwięku.
Oswoić odmienność. Zrozumieć ją. Nauczyć się z nią żyć.

Próbowaliśmy rozmawiać o niej
z najmłodszymi. Spotkanie odbyło się 13 lutego br. w przedszkolu w Kleosinie. Zorganizowano je w oparciu o „Czarną
książkę kolorów” Menena Cottin, opowiadającej o przyjaźni
dwóch chłopców, dzięki której
dowiadujemy się, jak wygląda
świat niewidomego Tomka.
Przedszkolaki zostały zabrane w podróż do tego nieznanego im miejsca. Podczas zajęć
dzieci z zawiązanymi oczami
losowały przedmioty z tajemniczego pudła. Okazuje się, że

to co mamy obok na co dzień,
nie zawsze jest takie znajome,
gdy się ma zasłonięte oczy. To
zadanie wymagało od dzieci
ogromnego skupienia. Podchodziły do pudełka, brały z niego
przedmiot, badały kształt, zapach, materiał, z którego został
wykonany, nazywały go. „Trochę trudno zgadnąć, co się wylosowało. Ciężko znaleźć drogę
do pudełka bez pomocy drugiej
osoby” – zauważały dzieci.
Spotkanie zakończyło wykonanie pracy plastycznej. Na czarnych kartkach, czarną plasteliną,

dzieci przedstawiały swoją wersję
świata. Znalazło się tam wszystko, co budzi pozytywne emocje i towarzyszy dzieciom od zawsze. „Mój świat to wiosna. Bo
życie bez kolorów byłoby nudne” – powiedziała Patrycja. I nie
sposób się z nią nie zgodzić. Ale
takie zajęcia uświadomiły dzieciom, że są też osoby, które muszą żyć w „nudnym” świecie bez
kolorów. I warto próbować uczynić ich życie choć odrobinę „jaśniejszym”.
Monika Wszeborowska
FB Kleosin

Bez ocen ale z wynikami
Angielski z YOUNGSTER w ZS w Kleosinie
W Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Kleosinie realizowana jest innowacyjna metoda nauczania języka angielskiego w ramach programu
YOUNGSTER finansowanego
przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi oraz Urząd Gminy
Juchnowiec Kościelny.
W sytuacji gdy coraz częściej
oferty na rynku pracy zawierają wymóg znajomości języka
obcego, zadaniem szkoły jest
zrobić wszystko, by umożliwić
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uczniom jak najlepszy start. Zespół Szkół w Kleosinie przystąpił do programu YOUNGSTER
po raz pierwszy. Dzięki niemu
realizowane są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w klasach trzecich gimnazjum w Kleosinie w wymiarze 90 godzin
rocznie. Udział w programie jest
dobrowolny. Na zajęcia w 5 grupach na trzech poziomach językowych uczęszcza 68 uczniów,
czyli 60% wszystkich trzecioklasistów. Nauka odbywa się na

zasadzie szkoły językowej 2 razy
w tygodniu po 90 minut, bezpośrednio przed lekcjami lub tuż
po nich.
Co wyróżnia te lekcje od innych? Nie ma tu klasówek, kartkówek i ocen, zajęcia muszą być
ciekawe, aby uczniowie chętnie
w nich uczestniczyli, bo nauczyciele są rozliczani z frekwencji.
Jedynymi sprawdzianami są trzy
testy online: test na wyjście (w
październiku) obrazujący stan
początkowy wiedzy uczniów
i 2 testy postępu (w styczniu i
maju) badające przyrost wiedzy.
Uczniowie o najwyższym przyroście wiedzy i ich nauczyciele
są nagradzani.
– Na początku zastanawialiśmy się jak będziemy pracować bez „kija” w postaci ocen
– mówi dyrektor ZS w Kleosinie
Marcin Hodun – ale okazało się,
że pracuje się nawet lepiej, gdyż
uczniowie są bardziej otwarci i
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aktywni. Zaczynamy też, wprowadzać niektóre metody przetestowane na Youngsterze do zajęć szkolnych – dodaje.
Nauczyciele prowadzący zajęcia mogą wybrać dowolne formy i metody pracy. Uczestnicy
programu otrzymują nieodpłatnie książki, ćwiczenia, zeszyty
i długopisy. Dodatkowo biblioteka szkolna została wyposażona w pozycje językowe wybrane
przez nauczycieli. Na zajęciach
popołudniowych
uczniowie
otrzymują herbatę i ciasteczka.
Jedyną odpłatnością uczestnika
zajęć jest kwota 5 zł miesięcznie, przeznaczana na wybrany cel, np. ciasteczka, czy też
wspólne wyjście do kina.
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Złote Gody i medale od Prezydenta RP
W niedzielę, 24 lutego 2013
r. wójt Krzysztof Marcinowicz
wręczył 11 parom małżeńskim z Gminy Juchnowiec Kościelny Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest to wyróżnienie honorujące osoby, które w jednym
związku przeżyły co najmniej
50 lat.
– Na pewno w Państwa życiu zdarzały się chwile trudne, ale jak widać, nie zachwiały one przysięgą małżeńską i

Docenione
pracownice GOPS
Elżbieta Grochowska, specjalista pracy socjalnej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym
została odznaczona Medalem
Srebrnym za Długoletnią Służbę
nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaś Elżbieta Maksimowicz, pracownik
socjalny, nagrodzona została za
działania realizowane w 2012 r.
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
Wyróżnienia wręczono podczas uroczystości z okazji święta pracowników socjalnych.
Wziął w niej udział wicewojewoda podlaski Wojciech
Dzierzgowski.

Tego samego dnia, w ramach projektu systemowego
,,Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy
– szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”, odbyło się również seminarium
upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej. Jego organizatorem był Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku, a celem wzmocnienie współdziałania służb społecznych na
terenie województwa podlaskiego. Omówione zostały też zagadnienia związane z pracą socjalną
w odniesieniu do zachodzących
współcześnie zmian społecznogospodarczych.

przekonaniem, że ślubowaliście sobie na całe życie, na dobre i na złe. Jesteście Państwo
wzorem do naśladowania.
Ten jubileusz pokazuje jak silna może być miłość. I tej miłości życzę Państwu na kolejne
wspólne lata – mówił gratulu-

jąc Jubilatom wójt Krzysztof
Marcinowicz.
Na uroczystości obecni byli
także bliscy Jubilatów. Był szampan, Marsz Mendelsona, jubileuszowy tort i wspomnienia, a
także czas na wspólną pamiątkową fotografię.

Drogi dla Natury
Uczestniczymy w kampanii na rzecz zadrzewień
Gmina Juchnowiec Kościelny jako pierwsza w województwie podlaskim, bierze udział
w ogólnopolskim projekcie
„Drogi dla Natury – kampania
na rzecz zadrzewień”, finansowanym ze środków NFOŚiGW.
Projekt obejmuje swym zasięgiem 9 województw i zakłada
współpracę z 24 gminami w
celu przygotowania i wdrożenia programów kształtowania
zadrzewień.
Projekt zakłada m.in. sporządzenie wzorcowych programów
mających na celu trwałą ochronę i odtwarzanie zadrzewień
przydrożnych i śródpolnych. W
ramach projektu gminie będzie

posadzona jedna aleja (100
drzew, z tego 50 drzew w akcji społecznej z mieszkańcami
gminy). Prowadzona tez będzie
promocja i edukacja, w tym zajęcia z uczniami miejscowych
szkół, a także szkolenia dla drogowców, samorządowców i miłośników drzew.
Jesienią ub.r. na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przeprowadzana została inwentaryzacja stanu zadrzewień
przydrożnych. W II kwartale
br. odbędzie się szkolenie, do
udziału w którym już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych pielęgnacją i
losem drzew przydrożnych.

Dopłaty do kredytów na budowę
domów energooszczędnych
Narodowy Fundusz ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat
dla osób fizycznych. Dopłaty są
przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii i ograniczania emisji

dwutlenku węgla. Dotacja ma
formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego.
Szczegółowe informacje na
temat finansowania oraz korzystania z odnawialnych źródeł
energii znajdują się na stronie
www.pompyciepla.com
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ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY od 25.10.2012 r. do 14.03.2013 r.
u 29 października 2012r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2012 rok
u 5 listopada 2012r. w sprawie powołania
Komisji do oceny przydatności rzeczowego składnika majątku ruchomego i wskazania sposobu jego zagospodarowania
u 8 listopada 2012r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu
użytkowego stanowiącego własność
Gminy Juchnowiec Kościelny
u 8 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w
zakresie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”
u 8 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
w zakresie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012-2015
u 14 listopada 2012r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2012 rok
u 14 listopada 2012r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Juchnowiec Kościelny na lata
2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022
u 14 listopada 2012r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok
u 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków
na wsparcie realizacji zadań w zakresie
rozwoju sportu
u 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm
zużycia paliwa przez pojazdy, maszyny
i urządzenia silnikowe stanowiące własność Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
u 19 listopada 2012r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2012 rok
u 20 listopada 2012r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2012 rok
u 23 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania
wniosków o dofinansowanie zadania
polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest pochodzący z terenu
gminy
u 26 listopada 2012r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Solniczki
u 27 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
u 27 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
u 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Juchnowiec Kościelny
u 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem, pracownikom Urzędu Gminy

Juchnowiec Kościelny - w dniu 24 grudnia 2012 r.
u 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany
zarządzenia nr 14/08 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 kwietnia 2008
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
u 4 grudnia 2012r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
u 11 grudnia 2012r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec
Kościelny w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Juchnowcu Kościelnym
u 11 grudnia 2012r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
u 12 grudnia 2012r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze - obszar planistyczny Hryniewicze Wieś
u 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
u 21 grudnia 2012r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kleosin - obszar planistyczny Kleosin
u 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
u 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok
u 10 stycznia 2013r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na
2013 rok
u 10 stycznia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia II
edycji Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego
Włoszka” oraz przyjęcia harmonogramu i składu Kapituły Nagrody
u 10 stycznia 2013r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok
u 11 stycznia 2013r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru
Sołtysa Sołectwa Księżyno
u 15 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości pozostającej w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
u 6 lutego 2013r. w sprawie zwołania
Zebrania Wiejskiego w celu wyboru
Sołtysa Sołectwa Hołówki Duże
u 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok
u 26 lutego 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Juchnowiec Kościelny,
położonej w miejscowości Ignatki Osiedle, obręb - Księżyno Kolonia
u 27 lutego 2013r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Juchnowcu Kościelnym

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 857 132 880, fax 857 132 881
www.juchnowiec.gmina.pl; sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- stan na 14.03.2013 r.

u „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 502 000,00 zł na
finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2013 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”; liczba złożonych
ofert 5; Umowa Nr 37/029/12/Z/OB z
dnia 23 listopada 2012 została podpisania z BRE Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18,
Oddział Korporacyjny Białystok, 15-277
Białystok, ul. Świętojańska 15. obsługa
kredytu wynosi 488 121,47 zł; okres
spłaty kredytu od 31.03.2013 r. do dnia
31.12.2018r.
u „II przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie boisk trawiastych we wsi Ignatki
i Brończany”; liczba złożonych ofert
1; Umowa Nr IGK.272.22.2012 z dnia
27 listopada 2012 r została podpisana z
firmą Handlowo-Usługową TRAWPOL
18-210 Szepietowo ul. Sosnowa 33. na
kwotę brutto – 79 250,00 zł; termin realizacji przedmiotu zamówienia: roboty
ziemne - 30 listopada 2012 r., obsianie
boisk trawą oraz wykonanie pierwszego
pokosu – 31 maja 2013 r.
u „Odbiór odpadów posegregowanych z terenu Gminy Juchnowiec
Kościelny od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 roku”; ilość ofert
4; Umowa Nr IGK.272.3.2012 z dnia
05.02.2013r została podpisana z MOP
Spółka z o. o. na kwotę brutto miesięcznie ryczałtem – 1 063,80 PLN.
u „Świadczenie usług wyceny nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2013 roku”; ilość
ofert 4; Umowa Nr IGK.272.5.2013
z dnia 13.02.2013 została podpisana z
Bogdanem Ratasiewiczem, ul. Częstochowska 16 lok. U1, 15-459 Białystok na
kwotę brutto – 86 788,80 PLN; Realizacja przedmiotu zamówienia: 31 grudnia
2013r
u „Odbiór odpadów zmieszanych z
terenu Gminy Juchnowiec Kościelny od dnia podpisania umowy do
30.06.2013 roku”; ilość ofert 2; Umowa
Nr IGK.272.4.2013 z dnia 13.02.2013r
została podpisana z Mobilną Obsługą
Przedsiębiorstw Jarosław Tarachoń Spółka komandytowa na kwotę brutto 25,92
zł/m³ odpadów zmieszanych.
u „Wykonanie i montaż oznakowania pionowego oraz tablic na terenie
Gminy Juchnowiec Kościelny w latach
2013-2014”; ilość ofert 5; najkorzystniejszą wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe – SIRANT Firma Prywatna 11-510 Wydminy, Mazuchówka 60A; Ofertowa cena
brutto 1 szt. średniego znaku drogowego
– 61,50 PLN; Realizacja przedmiotu zamówienia do 31.12.2014 r.

u „Dostawa energii elektrycznej”; Ilość
ofert 4; Umowa Nr IGK.272.32.2012
z dnia 15.01.2013r została podpisana z
PGE Obrót Spółka Akcyjna, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, na kwotę brutto:
strefa dzienna- 0,3653 PLN, strefa nocna- 0,2571 PLN; Realizacja przedmiotu
zamówienia do 31.12.2013 r.
u „Zagospodarowanie terenu przy
Zespole Szkół w Kleosinie”; Ilość
ofert 8; Umowa Nr IGK.272.2.2013 z
dnia 25.01.2013r została podpisana z
BBGM Gryko Kamila 15-131 Białystok
ul. Pietrasze 43B na kwotę brutto: 1 952
010,00 PLN; Realizacja przedmiotu zamówienia: 30 sierpnia 2013 r.
u „Przyjmowanie, przemieszczanie i
doręczanie przesyłek pocztowych wraz
z usługami komplementarnymi oraz
zwrot przesyłek rejestrowanych niedoręczalnych adresatom w obrocie krajowym i zagranicznym w 2013 roku”; Ilość
ofert: 1; Umowa Nr IGK.272.25.2012
z dnia 31.12.2012r została podpisana
z Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 26,
00-940 Warszawa; na kwotę brutto –
91 038,40 PLN; Realizacja przedmiotu zamówienia: od 2.01.2013r do 31.12.2013r.
u „Dostawa oleju napędowego do
zbiornika o pojemności 5000 litrów
w roku 2013”; Ilość ofert 2; Umowa Nr
IGK.272.1.2013 z dnia 14 stycznia 2013
r została podpisana z NAFTOGAZ Sp. z
o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa; na kwotę brutto – 366 441,60
PLN; Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 15.01.2013r do 31.12.2013 r.
u „II przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
paliwa - benzyny bezołowiowej 95 do
pojazdów służbowych Urzędu Gminy
Juchnowiec Kościelny w roku 2013”;
brak ofert, przetarg unieważniony.
u „Wykonanie kanalizacji sanitarnej
we wsi Simuny”; ilość ofert 11; Najkorzystniejszą wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „BIELBUD” Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul.
Białowieska 113E; Oferowana cena (brutto) - 633 973,02 PLN, Gwarancja - 5 lat;
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
31.08.2013 r.
u
„Przebudowa dróg gminnych,
ulic: Leśnej, Przejezdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle”;
ilość ofert 7; Etap wyboru najkorzystniejszej oferty; Realizacja przedmiotu
zamówienia: od dnia podpisania umowy
do dnia 30.09.2013r.
u „Obsługa geodezyjna Gminy Juchnowiec Kościelny w 2013 roku”; Termin składania ofert: do 22 marca 2013
r. do godz. 12:00; Realizacja przedmiotu
zamówienia: od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12. 2013r.

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

Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów
w każdy czwartek w godz. 14.00-16.00 w pokoju nr 4 (parter)
Wójt Gminy przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godz. 9.00-17.00 w pokoju nr 5 (I piętro)

Godziny pracy urzędu od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

