BIULETYN

INFORMACYJNY

GMINY

Juchnowiec Kościelny
ISSN 2299-1719

PAŹDZIERNIK 2012, NR 3(7)

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Juchnowiec Kościelny
Lato dawno za nami, zapomnieliśmy już o
wakacjach i urlopach. Trzeci tegoroczny
numer biuletynu trochę ten ciepły czas
przypomni. Ale znajdziecie w nim Państwo, informacje o tym, co nas, mieszkańców gminy czeka. Tym, co zajmuje nas
już niemal od roku są zmiany w zakresie
gospodarki odpadami. Trochę miejsca
poświęciliśmy już temu zagadnieniu w poprzednim numerze biuletynu, w bieżącym zaś wyjaśniamy założenia ustawy i informujemy
o postępie prac związanych z jej wdrożeniem. Z przyjemnością
piszemy też o inwestycjach, które udaje się z powodzeniem realizować na terenie gminy, a także o zamierzeniach na przyszły rok
– jesień to przecież czas konstruowania budżetu.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Cerkiew
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Kożanach, fot. Grzegorz Radziewicz

u Realizacja zadań inwestycyjnych str. 5. u Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym ma „Kolorowe boisko”, str. 9. u Magnat w czołówce IV ligi, str. 11.

Nowy sposób na odpady
1 stycznia 2012 roku weszła
w życie nowelizacja ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach mająca na celu
spełnienie wymogów Unii Europejskiej, co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. Jedną z najistotniejszych

zmian jest ta, iż od 1 lipca 2013
roku to gmina będzie odpowiadać za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania
odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy nie będą już
zawierać umów z firmą odbierającą odpady, a jedynie wniosą

opłatę do gminy. Na gminie spocznie obowiązek odbioru odpadów komunalnych powstałych
w gospodarstwach domowych.
Nowy system zacznie funkcjonować najpóźniej od 1 lipca 2013
roku. Jednak do tego czasu gminy muszą opracować jego wdro-

żenie, ustalić stawkę opłat, wyłonić firmy, które będą odbierać
odpady. Na str. 6 i 7 zamieszczamy rozmowę z Mirosławą Jaroszuk, zastępcą Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny, w której
informuje o przebiegu prac nad
tzw. ustawą śmieciową.
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Sesja z kabaretowym akcentem w
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przerwie

Gminne
obchody Dnia
Niepodległości
Wójt Gminy Juchnowiec
Kościelny
oraz
Dyrektor
Ośrodka Kultury serdecznie
zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na wspólne
świętowanie 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To doskonała okazja
do zamanifestowania patriotyzmu i przekazania, zwłaszcza najmłodszym pokoleniom,
wartości, dzięki którym po 123
latach niewoli Polska wróciła
na mapę świata.
11 listopada 1918 r. Rada
Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo
podległych jej wojsk polskich.
Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Zaistniała sytuacja międzynarodowa
była dla Polski wyjątkowo korzystna. Polacy nie zmarnowali szansy danej przez historię.
Przystąpili do przejmowania
władzy na dotychczas okupowanych ziemiach polskich. Rodziła się Polska niepodległa.
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości
będą miały miejsce w niedzielę,
11 listopada w Juchnowcu Kościelnym. Rozpocznie je Msza
Święta w intencji Ojczyzny o
godz. 11.30 w kościele parafialnym w Juchnowcu Kościelnym. Następnie, około godz.
12.30 odbędzie się uroczysty
przemarsz pod pomnik za Wiarę i Wolność. Tam wygłoszone
zostaną okolicznościowe przemówienia i nastąpi złożenie
kwiatów.
Po części oficjalnej, ok. godz.
13.00 wszyscy zaproszeni są
do Ośrodka Kultury na przedstawienie teatralne o tematyce
niepodległościowej przygotowane przez młodzież i nauczycieli Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu
Górnym. Po przedstawieniu,
tak jak w roku ubiegłym, odbędzie się wspólne śpiewanie
piosenek legionowych i pieśni
patriotycznych oraz poczęstunek w postaci żołnierskiej grochówki.

XVII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
26 lipca 2012 r. odbyła się
XVII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
W informacji z działalności
między sesjami wójt Krzysztof Marcinowicz poinformował o przeprowadzonych przetargach i podpisaniu umów
m.in. na:
u budowę oświetlenia boiska
do piłki nożnej w Juchnowcu
Dolnym;
u budowę odcinka ulicy Gołębiej w Księżynie;
u remont kapliczki p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Szerenosach
u modernizację oświetlenia sal
gimnastycznych w szkołach w

Juchnowcu Górnym, Księżynie
i Kleosinie.
W okresie między sesjami
wójt wydał 13 zarządzeń.
Przewodnicząca rady gminy
Bożena Jakończuk poinformowała, że pomiędzy sesjami odbyło się 10 posiedzeń komisji,
które m.in. opiniowały projekty uchwał, kontrolowały Referat
Finansów, Podatków i Budżetu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.
Przewodnicząca zachęciła
również zebranych do udziału
w trwających od 22 do 29 lipca Dniach Ziemi Juchnowieckiej, które rozpoczęły się festy-

nem w Koplanach, a zakończą
się festynem w Juchnowcu
Dolnym.
W dalszej części sesji radni zapoznali się z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, którą
przedstawił Andrzej Porowski
komendant Komisariatu Policji
w Łapach. Wynika z niej, m.in,
iż w pierwszym półroczu 2012
r. wzrosła o 6,7% wykrywalność przestępstw w porównaniu do tego samego okresu roku
poprzedniego, wszczęto 125 postępowań, odzyskano mienie na
kwotę około 20 000 zł, przeprowadzono 2 postępowania doty-

czące sprzedaży środków odurzających, ustalono 7 nieletnich,
którzy popełnili czyny karalne,
zatrzymano 10 nieletnich przejawiających zdemoralizowanie,
skierowano do sądu 49 wniosków o ukaranie, wystawiono
11 mandatów karnych, złapano
na gorącym uczynku 6 sprawców przestępstw, przeprowadzono 167 interwencji, w tym
28 domowych, wszczęto 4 procedury „niebieskiej karty”, zatrzymano 17 nietrzeźwych, w
tym 6 rowerzystów.
Ponadto policjanci współpracowali ze strażnikami Nadleśnictwa Dojlidy pod kątem
kłusownictwa i nielegalnego

pozyskiwania drewna, organizowali spotkania z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami w
sprawie realizacji programów
dotyczących m.in. zapobiegania
przestępczości wśród nieletnich
oraz programów prewencji kryminalnej. Wspólnie z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzili
działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości
przy handlu alkoholem i papierosami oraz dostępności używek
osobom niepełnoletnim.
Informacje dotyczące działań gaśniczo-ratowniczych na
terenie gminy w pierwszym półroczu 2012 r. przedstawił Jerzy

21.08.2012 Strategia Rozwoju
Województwa Podlaskiego do
roku 2020, spotkanie konsultacyjne
3.09.2012 Inauguracja roku
szkolnego w ZS Kleosin, ZS
Juchnowiec Górny i SP Księżyno
8.09.2012 Piknik Rodzinny z
okazji 20-lecia ABW Superbruk
8-9.09.2012 Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej
9.09.2012 Dożynki Wojewódzkie w Łapach
9.09.2012 Podlaski Dzień Kukurydzy, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
12.09.2012 Wojewódzkie ćwiczenia zarządzania kryzysowego
14.09.2012 II Turniej ORLIKA
o Puchar Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
16.09.2012 Otwarcie wystawy
„Zagłada Dworów” IPN w Białymstoku oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku

23.09.2012
IV
Jeździeckie
Otwarte Mistrzostwa Ziemi
Juchnowieckiej
24.09.2012 XVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Czeremcha
26.09.2012 ZS w Juchnowcu Górnym: XXX-lecie pracy
szkoły, podsumowanie projektu „Mam szansę” oraz otwarcie
„Kolorowego Boiska”
28.09.2012 Prezydent Miasta Białegostoku – spotkanie
w sprawie realizacji programu odprowadzania i oczyszczania ścieków z gmin tworzących BAM
30.09.2012 Otwarcie gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki
5.10.2012 Inauguracja Roku
Akademickiego PB
6.10.2012 XX Inauguracja roku
akademickiego 2012/2012 w
Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

13-14.10.2012 Targi Ogrodnicze w Szepietowie
15.10.2012 Dzień Edukacji Narodowej w SP w Księżynie i w
ZS w Juchnowcu Górnym
15.10.2012 Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku
16.10.2012 Dzień Edukacji Narodowej w ZS w Kleosinie
17.10.2012 II konferencja
Prawdziwa Europa Regionów a
rozwój Polski Wschodniej
19.10.2012 Otwarcie Podlaskiego Parku Przemysłowego w
Czarnej Białostockiej
19.10.2012 Dzień Edukacji Narodowej w Przedszkolu w Kleosinie
22-23.10.2012 Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii
Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku – Polityka
Miejska oraz Spójność Terytorialna i Rozwój Lokalny (obszary
wiejskie i przygraniczne).

u ZAPROSZONO WÓJTA
30.06.2012 IV Spartakiada Osób
Niepełnosprawnych „Sport dla
wszystkich” – Kleosin
30.06.2012 Koncert Polskiego
Chóru Pokoju – Czarna Białostocka
07.07.2012 Spotkanie pokoleń,
DPS w Czerewkach
07-08.07.2012 – Dni Czarnej
Białostockiej
15.07.2012 Bitwa pod Olmontami, festyn
18.07.2012 Walne zebranie
członków LGD Puszcza Knyszyńska
23.07.2012 Spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji

Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020
22-29.07.2012 Dni Ziemi Juchnowieckiej
24.07.2012 Obchody Święta
Policji
26.07.2012 Uroczystość przyjęcia obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
14-15.08.2012 Wojewódzkie
Obchody Święta Wojska Polskiego w Białymstoku
19.08.2012 Zabłudów – rocznica nadania praw miejskich
19.08.2012 Rocznica Bitwy Białostockiej 1920 roku
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Sesja odbywała się w trakcie Dni Ziemi Juchnowieckiej i choć miała roboczy charakter,
to w przerwie pojawił się akcent kabaretowy. Dyrektor ośrodka kultury, Krzysztof
Sokólski (po prawej) zaprosił niezwykłego gościa – parodystę, finalistę programu „Mam
talent”– Macieja Sikorskiego (po lewej). Dzięki jego zdolnościom na sesji „pojawiły się”
postaci znane z pierwszych stron gazet, m.in. Lech Wałęsa.

Żaworonek, dowódca JGR 4
Państwowej Straży Pożarnej w
Białymstoku. W omawianym
okresie miały miejsce 73 zdarzenia, w tym 48 pożarów i 25
miejscowych zagrożeń. 23 razy
brały w nich udział jednostki
OSP z terenu gminy samodzielnie i 16 razy wspólnie z jednostkami zawodowymi. Pożary
miały miejsce głównie w budynkach mieszkalnych (11) i w
lasach (6).
Interpelacje i zapytania radnych w tym zapytania sołtysów:
u Radny Bolesław Kulikowski
apelował o wykoszenie poboczy
dróg przy przystankach sutobusowych. Wójt poinformował, że
dotyczy to dróg powiatowych, i
utrzymanie poboczy należy do
powiatu, który nie wywiązuje
się z tego obowiązku. Podkreślił też, że zdaje sobie sprawę, że
mieszkańców tak naprawdę nie
interesuje – i słusznie – czy droga jest powiatowa czy gminna,
ale jak jest utrzymana. W związku z tym gmina złożyła Staroście propozycję zawarcia porozumienia na letnie utrzymanie

dróg powiatowych. Jeśli dojdzie
do porozumienia, gmina będzie
mogła zadbać o stan poboczy
na swoim terenie.
u Sołtys wsi Biele pytał o odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zaś
przewodnicząca Rady Bożena
Jakończuk prosiła o rozważenie możliwości zorganizowania
przez gminę zbiórki zużytej folii używanej przez rolników. Zastępca wójta Mirosława Jaroszuk zapewniła, że propozycja
będzie wzięta pod uwagę.
u W sprawach bieżących wójt
poinformował, że do urzędu
gminy coraz częściej zgłaszają
się firmy zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy
Juchnowiec Kościelny. Niestety gmina nie posiada terenów
inwestycyjnych, które mogłaby
zaoferować. W związku z tym
wójt zwrócił się z prośbą do
sołtysów i mieszkańców gminy o zgłaszanie do urzędu chęci zbycia terenów powyżej 5 ha
klasy V i VI, znajdujących się w
pobliżu drogi.

Na XVII sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
u przedłużenia czasu obowiązywania
taryfy dla zbiorowego odprowadzania
ścieków poprzez przepompownię ścieków, stanowiącą własność Spółdzielni
Mieszkaniowej w Kleosinie;
u zmiany uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny: Nr XIII/124/2012 z
dnia 26 stycznia 2012r. oraz
Nr XIV/133/2012 z dnia 16 marca
2012r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Białostockiemu na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych;
u udzielenia pomocy finansowej Po-

wiatowi Białostockiemu na realizację
inwestycji drogowych w 2013 r.;
u zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny;
u zmian w budżecie 2012 roku;
u miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Olmonty –
obszar planistyczny Olmonty Izabelin;
u wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – dz. nr 198 obręb Tryczówka
oraz
u uchwały w sprawie nadania statutów
sołectwom
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Wiele emocji wokół wody
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i ścieków

Zadania inwestycyjne
na 2012 rok

XVIII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
20 września 2012 r. odbyła się XVIII sesja Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny.
W informacji z działalności
między sesjami wójt Krzysztof Marcinowicz poinformował m.in. o wydanych zarządzeniach, dotyczących:
u zmiany Regulaminu Organizacyjnego, u powołania komisji
egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego, u informacji w sprawie
wykonania budżetu za I półrocze 2012r. a także o przetargach,
m.in. na: u wymianę okien w
szkole w Kleosinie, u dobudowanie garażu do budynku OSP
w Złotnikach, u przebudowę
bloku żywieniowego w budynku Zespołu Szkół w Juchnowcu
Górnym u ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy
Juchnowiec Kościelny, u docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostołtach.
Przewodnicząca Rady Bożena
Jakończuk poinformowała, że w
okresie od ostatniej sesji odbyło się 9 posiedzeń komisji, które zajmowały się m.in. opiniowaniem uchwał, analizowaniem
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012
r., analizowaniem funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy, a także ocenianiem działalności klubów sportowych na terenie gminy.
Funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy zreferował Tadeusz Kłosek, prezes Wodociągów Podla-

9 września br. odbyły się w Łapach dożynki wojewódzkie. Naszą gminę reprezentował na nich radny Jan Bruczko. Podczas sesji przekazał on wójtowi przywieziony z
uroczystości dożynkowych bochen chleba, który gospodarz gminy podzielił między
wszystkich zebranych.

skich. Przedstawił także wniosek
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków. Wniosek zakładał utrzymanie opłaty za odprowadzenie
ścieków na dotychczasowym poziomie, tj. 5,10 zł netto za 1 m3 i
podwyższenie ceny za 1m3 wody
do 2,10 zł netto, czyli o 10 groszy
oraz podniesienie stawek opłat
abonamentowych miesięcznych
o 1 zł netto, tj. do 4 zł netto za
wodę i do 5 zł netto za ścieki.
Ponadto Tadeusz Kłosek poinformował zebranych o nadwyżce na wodzie w wysokości
23 555 zł i stracie na ściekach w
wysokości 69 000 zł, za ostatni
rok obrachunkowy, o trwających
remontach stacji uzdatniania
wody w Kleosinie i Wojszkach,
o kłopotach z utrzymaniem odpowiedniej jakości wody i przerwach w jej dostawach, a także
o kłopotach z ciśnieniem wyni-

Na XVIII sesji RG Juchnowiec Kościelny, podjęto uchwały w sprawie:
u ustalenia wysokości opłaty za wpis
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
u ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez
osoby prawne i fizyczne na terenie
Gminy Juchnowiec Kościelny;
u zmiany uchwały Nr XII/113/11 Rady
Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok;

u zmian w budżecie 2012 roku;
u zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny;
u sposobu zabezpieczenia pożyczek i
kredytów planowanych do zaciągnięcia
w 2012 roku;
u wypłaty ekwiwalentu pieniężnego
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
u wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości dz. nr 153/14 o pow.0,0681ha
obręb Solniczki.

kających stąd, że stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym jest dwa razy za mała
niż obecne potrzeby. Następnie
odpowiadał na pytania zebranych osób.
u Radny Marek Muszyński
przypomniał, że przed rokiem
pan prezes przekonywał, że
będą podejmowane kroki wobec
osób, które nielegalnie pobierają
wodę i spuszczają ścieki i że jakość wody poprawi się. Jego zdaniem przez miniony rok nic się
nie zmieniło, woda nadal jest
złej jakości, nadal często występują skoki ciśnienia. Zwrócił też
uwagę, że rok temu nikt nie mówił o tym, że wydajność stacji w
Juchnowcu Kościelnym była za
mała.
u Radny Marek Niewiński pytał czy Wójt konsultował z Wodociągami Podlaskimi budowę
kanalizacji w Simunach. Powiedział też, że według niego planowanie budowy kanalizacji za
milion złotych dla 23 domów,
bez gwarancji ile osób faktycznie
się do niej podłączy jest oznaką
nierównowagi psychicznej i wymaga leczenia.
Wójt wyjaśnił, że gmina posiada dokumentację na tę inwestycję, a ponadto istnieje możliwość pozyskania pieniędzy z
zewnątrz, co nie jest możliwe
w przypadku miejscowości mających status podmiejskich, takich jak Lewickie czy Brończany
i wchodzących w skład aglo-
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meracji białostockiej. Zauważył też, że podłączenie się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej
to tylko kwestia czasu, podobnie jak w przypadku innych odcinków, choćby ul. Osiedlowej
w Juchnowcu Górnym. Przypomniał też, że kanalizacja Stanisławowo-Olmonty przerabia
tylko 600-700 m3 ścieków. Jeśliby przeliczyć to na koszt jej budowy, to okazałoby się, że nie
miało to sensu. Trzeba jednak
pamiętać, że jeśli jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna, to idzie
za tym rozwój i miejscowości, i
całej gminy.
Radny Marek Niewiński
stwierdził, że większy sens wydaje się mieć inwestowanie w kanalizację w strefie podmiejskiej,
gdzie budują się nowe, ekskluzywne domy.
u Przeciwko takiemu stwierdzeniu zaprotestował radny Bolesław Kulikowski. Powiedział, że
mieszkańcom Simun przez tyle
kadencji nic nie zrobiono, a kanalizacja jest im tak samo potrzebna, jak mieszkańcom innych części gminy.
u Sołtys wsi Złotniki powiedział, że takie dyskusje idą w
niewłaściwym kierunku, a Pana
radnego Niewińskiego należałoby zapytać, jak długo mieszka na terenie naszej gminy i co
w ogóle wie o wsiach i o środowiskach wiejskich. Zadał też pytanie czy tylko pod miastem ludzie mają prawo się budować i
mieć kanalizację i wodę. Zwrócił uwagę, że tematem dzisiejszej
sesji jest m.in. zła jakość wody
i należy zastanowić się, co zrobić aby jej jakość się poprawiła.
Według niego należy też przyjrzeć się wsiom, gdzie mieszkańcy mają możliwość podłączenia
się do kanalizacji, a tego nie robią i sprawdzić czy i gdzie odprowadzają ścieki.
Pan Zygmunt Klejbuk – pracownik Wodociągów Podlaskich
powiedział, że w celu poprawy
jakości wody, wykonano projekty spinki wodociągowej do
Wojszek oraz modernizacji stacji
uzdatniania wody w Juchnowcu
Kościelnym, ale ich nie zrealizo-

ZREALIZOWANE
wano. Już w latach 90. wydając
pozwolenia na nowe podłączenia były wpisy, że eksploatator
nie zapewni odpowiedniej ilości i jakości wody. Prezes Wodociągów został zmuszony przez
urzędników do podłączenia 6
bloków w Ignatkach-Osiedlu do
wodociągu, chociaż urządzenia
nie zostały dostosowane do tak
dużej ilości odbiorców.
Podczas sesji Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu gminy
za I półrocze 2012 r. Nie przyjęli też kilku uchwał. Pierwszą
z nich była Uchwała w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny – żaden z 14 obecnych radnych nie był za jej przyjęciem,
10 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Niestety, mimo
nieprzyjęcia uchwały przez Radę
Gminy zaproponowane stawki opłat zostaną z mocy prawa
wprowadzone.
Kolejną uchwałą, która nie
otrzymała większości głosów
była Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości dz. nr 241/3 o pow.
0,1723 ha obręb Horodniany.
Dotyczyła ona działki, na której miałby być ustawiony barak
spełniający rolę świetlicy, gdzie
mógłby być realizowany fundusz sołecki wsi Horodniany.
Radny Marek Niewiński wnioskował o odłożenie projektu
uchwały. Wniosek został przegłosowany – 8 radnych głosowało za wnioskiem, 5 przeciw,
2 wstrzymało się od głosu.
Kolejną uchwałą, która wzbudziła zastrzeżenia części radnych
była Uchwała w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny. Radny Maciej Zajkowski zaproponował wycofanie z
projektu budowę kanalizacji sanitarnej w Simunach. Uzasadnił
to wysokim kosztem inwestycji
i niską kwotą dofinansowania
unijnego. Zaproponował wprowadzenie zmian do projektu

uchwały na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z którego będą
mogły skorzystać Simuny.
Wójt przypomniał, że dyskusja w tej sprawie już była, zadanie za zgodą radnych wpisano do budżetu, otrzymaliśmy
unijne dofinansowanie i podpisana została umowa.
Radny Marek Niewiński
powiedział, że budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
w Simunach to bardzo dobre
rozwiązanie, ponieważ przeliczając koszt budowy kanalizacji na 23 domy do kwota rzędu 50 tys. zł., jeśli ktoś chciałby
dyskutować z taką ekonomią
to nie ma więcej pytań.
Zastępca wójta Mirosława
Jaroszuk wyjaśniła, że wieś Simuny została umieszczona w
koncepcji
zorganizowanego
odprowadzania ścieków gospodarczych z budynków mieszkalnych (i innych) wsi i kolonii wsi
w gminie Juchnowiec Kościelny i nie może być objęta dofinansowaniem na przydomowe
oczyszczalnie ścieków.
Sołtys wsi Simuny przypomniał, że przez grunty wsi
przechodzi gazociąg jamalski,
za który gmina otrzymuje ponad milion złotych rocznie. Pytał też, na co przeznaczane są te
pieniądze, skoro na terenie wsi,
mimo obietnic, niczego dotąd
nie zrealizowano.
W głosowaniu 8 na 14 obecnych radnych poparło wniosek
radnego Zajkowskiego, 6 było
przeciw. Uchwała w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej po wycofaniu
punktu dotyczącego budowy
kanalizacji w Simunach została przyjęta 9 głosami za przy 5
przeciw.
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Juchnowiec Kościelny w
związku z daleko idącymi zmianami proponowanymi przez
radnego Zajkowskiego została
wycofana na wniosek wójta.

Kanalizacja sanitarna Koplany – wartość 11 808 zł
u Kanalizacja sanitarna Lewickie – wartość 22 755 zł
u Kanalizacja sanitarna Ignatki
II etap – wartość 15 330,72 zł
u Kanalizacja sanitarna Wojszki – wartość 20 000 zł
u Kanalizacja sanitarna Lewickie Kol.-Hermanówka – wartość 19 446,30 zł
u Kanalizacja sanitarna Solniczki – wartość 1 741 254,40 zł
u Projekt przebudowy drogi powiatowej Juchnowiec Kościelny-Ogrodniczki – wartość
65 880 zł
u Budowa drogi gminnej Stanisławowo-Halickie – wartość
1 389 740,01 zł
u Budowa ul. Rumiankowej i Słonecznikowej w Juchnowcu Kościelnym – wartość 685 494, 97 zł
u Odprowadzenie wód opadowych w Juchnowcu Kościelnym
– wartość 122 852,49 zł
u Remont szkoły w Kleosinie –
wartość 94 321,46 zł
u Remont oświetlenia w halach sportowych w szkołach
na terenie gminy – wartość
67 667,20 zł
u Remont budynku ośrodka
u

zdrowia w Bogdankach – wartość 4 086 zł
u Remont świetlicy w Szerenosach – wartość 20 295 zł

Budowa oświetlenia boiska
sportowego w Juchnowcu Dolnym – wartość 299 921,28 zł
u Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Tryczówce –
wartośc 36 285 zł
u Budowa oświetlenia ulicznego: podwieszono 12 lamp oświetleniowych – wartość 46 248 zł,
wykonano oświetlenie uliczne
przy drodze Juchnowiec DolnySzerenosy – wartość 41 053,44,
wykonano dokumentację oświetlenia drogi w Lewickich – wartość 1 800 zł
u

W TRAKCIE REALIZACJI
000 zł, termin 15.12 2012 r.,
zlecono wykonanie dokumentacji na remont i docieplenie
oraz audyt energetyczny – wartość 18 204 zł
u Remont świetlicy w Janowiczach – wartość 31 350,19 zł,
termin 30.11.2012 r.

Budowa ul. Przemysłowej
w Księżynie – wartość 1 188
663,82 zł, termin 31.11.2012 r.
u Wymiana drzwi w strażnicy OSP w Juchnowcu Dolnym
– złożono zapytania ofertowe,
przewidziane środki 10 000 zł
u Rozbudowa świetlicy w Złotnikach – wartość 100 052,36 zł,
termin 30.11.2012 r.
u Remont budynku ośrodka
kultury w Juchnowcu Kościelnym – przewidziane środki 80
u

Remont stołówki szkolnej
w Juchnowcu Górnym – wartość 1 141 471,80 zł, termin
30.11.2012 r.
Ciąg dalszy na str. 7.
u
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Nowy sposób na odpady
Rozmowa z Mirosławą Jaroszuk, zastępcą Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

W styczniu tego roku weszła w życie nowelizacja
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jakie istotne zmiany
zakłada ta ustawa?
– Najważniejszą zmianą jest
to, że najpóźniej od 1 lipca 2013
roku za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości będzie odpowiadać gmina
we współpracy z wyłonionym
w przetargu przedsiębiorstwem
wywożącym odpady. Natomiast
na właścicielu nieruchomości
będzie ciążył obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
oraz wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
Już do 16 lipca 2013 roku gminy będą zmuszone ograniczyć do
50 procent masę odpadów biodegradowalnych
przekazywanych do składowania. Ponadto ustawa przewiduje szereg kar
pieniężnych nakładanych na
przedsiębiorców odbierających
odpady oraz gminę. Mogą one
sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Co dla mieszkańca naszej
gminy oznacza wejście w
życie „ustawy śmieciowej”?
– Wejście w życie nowego
regulaminu utrzymania i czystości w gminie, odbiór odpadów komunalnych według jednej opłaty ustalonej przez Radę
Gminy, niższe opłaty dla osób

segregujących
odpady.
Z mocy prawa wygasną
umowy zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości a firmami zajmującymi się wywozem
odpadów.
Zdaniem ministra
środowiska nowa
ustawa stwarza
szansę na uporanie
się z plagą śmieci
w Polsce. Czy już
w przyszłym roku
nasze lasy i przydrożne rowy nie będą
straszyć wyrzucanymi tam odpadami, a
sąsiedzi nie będą nas
podtruwać dymem z
śmieci palonych w piecach?
– Nowy sposób na odpady
komunalne to metoda, która
sprawdziła się już z powodzeniem w większości krajów europejskich. Za odbiór odpadów
na nieruchomościach zamieszkałych mieszkańcy będą obciążeni jedną stawką. Dzięki temu
nikomu nie powinno się opłacać wyrzucanie śmieci do lasu.
Gmina zapewni nie tylko odbiór i właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych,
ale także możliwość selektywnego ich zbierania.
Czy wdrażanie nowej ustawy bardzo obciąża budżet
gminy?
– Do tej pory nie. Nie zlecaliśmy wykonywania analiz insty-

zyskują nowe kompetencje
i nowe narzędzia do działania, a opłaty za śmieci
stworzą kapitał do nowych
inwestycji. Czy rzeczywiście gmina zarobi na śmieciach?
– Gmina nie może zarabiać
na śmieciach, ale też nie może
do nich dokładać. Dlatego Rada
Gminy musi ustalić taką wysokość opłaty, która pokryje koszty funkcjonowania nowego
systemu gospodarowania odpadami.

tucjom zewnętrznym. Wszystkie
zadania wykonujemy we własnym zakresie. 2 lipca 2012 roku
Wójt Gminy powołał zespół do
wdrożenia czynności wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach. Zespół wykonuje szereg zadań związanych z wdrożeniem ustawy np. zostały opracowane, rozpowszechnione oraz
przeanalizowane ankiety dotyczące dotychczasowej gospodarki śmieciowej w gospodarstwach
domowych, wykonaliśmy bazę
budynków. W związku z realizacją ustawy przybyły nowe zadania. Gmina będzie musiała ponieść niemałe koszty na przykład
na kampanię informacyjną.
Według ustawodawcy dzięki nowej ustawie gminy

A więc kto na „ustawie
śmieciowej” zyska, a kto
straci?
– Nowe przepisy odczują finansowo przede wszystkim ci
mieszkańcy, którzy na pozbywaniu się śmieci próbowali
oszczędzać wywożąc je na nielegalne wysypiska, do lasu, czy
spalać w piecach. Natomiast ci,
którzy mieli podpisane umowy
i za usługę płacili, nie odczują reformy zbyt dotkliwie. Jednakże z mojej dotychczasowej
wiedzy wynika, że opłaty będą
wyższe niż dotychczas. Nie
mamy ich jeszcze ustalonych,
aktualnie prowadzimy analizy
i pracujemy nad wstępną kalkulacją, a podjęcie uchwały w
tej sprawie przewidziane jest
na grudzień br. W nielicznych
gminach w Polsce ustalono różne opłaty w różnej wysokości,
na przykład: gmina Izabelin –
15,00 zł od osoby miesięcznie
za odpady zmieszane, 8,50 zł za

Kalendarium nowego systemu gospodarki odpadami
1 stycznia 2012 r.
– zaczyna działać rejestr
działalności regulowanej,
gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości;
31 kwietnia 2012 r.
– przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości są
zobowiązani złożyć pierwsze
sprawozdania;
1 lipca 2012 r.
– sejmik województwa

uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę
w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której
określone zostaną regiony
oraz regionalne instalacje do zagospodarowania
odpadów;
1 stycznia 2013 r.
– zaczynają obowiązywać
nowe regulaminy utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy

– do tego czasu gminy są
zobowiązane podjąć uchwały
w sprawie stawek opłat,
szczegółowych zasad ich
ponoszenia, wzoru deklaracji
i terminu złożenia pierwszych
deklaracji
– powinna rozpocząć się
kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu
zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami
wynikającymi z uchwał
– przedsiębiorcy, którzy
przed wejściem w życie

odpady posegregowane, gmina
Bieskierz – odpowiednio 20,00
zł i 13,00 zł. Natomiast gmina Ząbki ustaliła kwotę 56,00
miesięcznie od gospodarstwa
domowego za odpady zmieszane, 28 zł za zbierane w sposób
selektywny.
Jak wynika z badań dotyczących zmiany systemu
opłat za wywóz śmieci,
przeprowadzonych przez
TNS Pentor w połowie
czerwca br. 55 proc. mieszkańców Polski i 66 proc.
właścicieli domów jednorodzinnych uważa, iż
wysokość opłaty powinna
zależeć od ilości produkowanych śmieci. Natomiast
w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach 60
proc. badanych chciałoby
naliczania opłat zgodnie
z liczbą osób w danym
mieszkaniu. Jakie kryterium będzie przyjęte w
naszej gminie?
– Jest to chyba najtrudniejszy
etap wdrażania ustawy, gdyż
na podstawie znowelizowanej
ustawy, trudno ustalić najbardziej sprawiedliwe kryterium.
Wysokość opłaty od właścicieli zamieszkałych nieruchomości możemy ustalić według jednego z czterech przewidzianych
ustawą sposobów: liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość, powierzchni lokalu mieszkalnego, ilości zużytej wody lub od gospodarstwa
domowego. Ustawa nie przewiduje ani różnicowania opłat
ani łączenia sposobów ich naliczania. Musimy przyjąć jeden
sposób naliczania opłaty dla
wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

Dlaczego nie można ustalić
opłaty w zależności od
ilości wyprodukowanych
śmieci? Przecież można je
zważyć.
– To pytanie do ustawodawcy, nas obowiązują przyjęte
przepisy. Ze statystyk wynika,
że na jednego Polaka przypada
316 kg odpadów rocznie. Dla
porównania we Włoszech jest
to 541 kg, w Niemczech 587
kg, w Holandii 613 kg, w Danii
833 kg. Czy to znaczy, że najmniej śmiecimy, czy też dane są
zaniżane? Nie wiem, czy ta metoda byłaby najbardziej sprawiedliwa…
Na terenie gminy zameldowanych jest około 15
tys. osób. Wiadomo, że to
nie wszyscy mieszkańcy.
Jest całkiem spora grupa
osób niezameldowanych a
mieszkających i odwrotnie
– część zameldowanych też
na terenie gminy nie musi
mieszkać. Czy nieruchomości, w których nie są zameldowane osoby lub domy
czy mieszkania niezamieszkane będą objęte reformą?
– Rada Gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy.
Z naszych analiz wynika, że
w ok. 20% budynków na terenie gminy nie są zameldowani mieszkańcy. Dlatego też
myślimy o objęciu nowym systemem również tę grupę nieruchomości.
Skąd będą brane dane do
naliczania opłat?
–W celu zapewnienia prawidłowego obliczania wysoko-

ści opłaty, Rada Gminy określi
wzór deklaracji, o wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele będą zobowiązani do jej
wypełnienia w określonych terminach. Deklaracja będzie zawierała informacje o sposobie
wypełniania, terminach i miejscu jej składania.
Skąd mieszkańcy gminy
mogą się dowiadywać o
postępie prac nad reformą
i gdzie mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich
pytania ?
– Wychodząc naprzeciw
mieszkańcom, założyliśmy specjalną zakładkę „Nowy system
gospodarowania odpadami” na
naszej stronie internetowej www.
juchnowiec.gmina.pl, w której
zamieszczamy wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu. Mamy świadomość, że nie
wszyscy mieszkańcy korzystają z
internetu. Dlatego też informacje będą przekazywane również
sołtysom obecnym na sesjach
rady gminy bądź na specjalnie
organizowanych z nimi spotkaniach. Poza tym będą przygotowywane ogłoszenia skierowane
do mieszkańców zamieszczane
m.in. na tablicach ogłoszeń w
poszczególnych wsiach. W 2013
roku, kiedy zostaną podjęte stosowne uchwały, ruszy wzmożona kampania informacyjna.
Jeżeli zaistnieje potrzeba zorganizowania spotkania z mieszkańcami wsi zainteresowanymi tym tematem, postaramy
się w nim uczestniczyć i odpowiedzieć na nurtujące pytania.
Oczywiście pozostają nadal tradycyjne metody, tj. kontakt osobisty bądź telefoniczny z Urzędem Gminy.

Jak będzie działał system gminny?
ustawy działali na podstawie
zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru;
31 marca 2013 r.
– upływa termin złożenia
przez gminy pierwszych
sprawozdań do Marszałka
Województwa;
1 lipca 2013 r.
– nowy system zaczyna funkcjonować, uchwały rad gmin
wchodzą w życie, gminy
zaczynają pobierać opłaty od
właścicieli nieruchomości i w
zamian zapewniają świadcze-
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nie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
– do tego czasu muszą zostać
rozstrzygnięte przetargi na
odbieranie odpadów od
właścicieli nieruchomości i
muszą być podpisane umowy
między gminą, a przedsiębiorcami.
Gminy, które będą gotowe
do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą
wprowadzić go wcześniej.

u Gmina ustali stawkę

i sposób naliczania opłaty
za odbieranie odpadów, a
także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia, –
oczekuj informacji ze strony
urzędu gminy;
u Stawka opłaty na nie-

ruchomościach zamieszkałych będzie zależała od:
liczby mieszkańców lub
powierzchni nieruchomości
lub ilości zużytej wody lub
będzie stawką ryczałtową

dla gospodarstwa domowego – gmina wybierze jeden
spośród tych wskaźników i
poinformuje Cię o sposobie
liczenia opłaty;

u Gmina będzie sprawo-

u Opłata za odpady pose-

tywnego zbierania odpadów,
do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać
zebrane odpady – gmina
poinformuje Cię o miejscach lokalizacji punktów,
godzinach ich działania oraz
jakie odpady możesz do nich
przynieść.

gregowane będzie niższa,
opłaca się więc segregować
odpady;
u Przedsiębiorca wyłoniony

przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie
zebrane od mieszkańców;

wać nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem
odpadów;
u Powstaną punkty selek-

30 października
br. Rada Gminy
Juchnowiec Kościelny
podjęła uchwałę
Nr XIX/232/2012.
Na jej podstawie
Gmina Juchnowiec
Kościelny, z dniem
1 lipca 2013 r.,
będzie odbierać
odpady komunalne
również od właścicieli
nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady
komunalne.

Zadania
inwestycyjne
na 2012 rok
Ciąg dalszy ze str. 5.
Spinka wodociągu Wojszki z
wodociągiem Juchnowiec, projekt – wartość 14 500 zł, termin
30.06.2013 r.
u Projekt studni głębinowej w
Kleosinie – wartość 6 150 zł, termin 15.12.2012 r.
u Dokumentacja budowy osadnika przy hydroforni w Kleosinie – wartość 19 999,80 zł
u Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostołtach –
wartość 123 767,02 zł, termin
30.11.2012 r.
u Projekt drogi gminnej w Ignatkach Osiedlu (ul. Leśna-Przejezdna-Jeździecka) – wartość 49
2000 zł, złożono wniosek o dofinansowanie budowy w 2013 r.
do „schetynówki”
u
Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej: spinka
między wsią Hryniewicze i Lewickie oraz sieć wodociągowa
do osiedla w Księżynie – wartość 51 660 zł, termin realizacji
31.12.2012 r.
u Wykup nieruchomości – środki w budżecie 1 515 000 zł, sukcesywny wykup pod realizację
gminnych inwestycji
u Zakupy inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową: zakupiono 3 przystanki, odśnieżarkę, zagęszczarkę, planowany
jest zakup piły motorowej –
środki w budżecie 57 300 zł
u Zakup inwestycyjny do przedszkola w Kleosinie – środki w
budżecie 16 000 zł
u Zakup baraku na świetlicę w
Horodnianach – przewidziane
środki 50 000 zł
u Zakup kamer do monitoringu na boisko Orlik w Kleosinie –
środki w budżecie 60 000 zł
u Budowa pływalni w Kleosinie
– środki w budżecie 1 000 000 zł;
realizacja inwestycji uzależniona
była od uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych, jednak
wniosek złożony w maju br. nie
został zakwalifikowany do dofinansowania. Zrealizowana będzie część projektu – zagospodarowanie terenu wokół ZS w
Kleosinie.
u
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Pierwszy dzwonek 2012/2013

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie

W roku szkolnym 2012/2013 w SP im. Ks.
Michała Sopoćki w Księżynie naukę rozpoczęło 115 uczniów oraz 43 uczniów w 2
oddziałach przedszkolnych. Zatrudnionych
jest 19 nauczycieli, 2 pomoce nauczycielskie oraz 8 osób obsługi i sekretarz szkoły.
W ZS im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym we wrześniu naukę rozpoczęło 327 uczniów w szkole podstawowej,
136 w gimnazjum, a także 25 przedszkolaków. Zatrudnionych jest 50 nauczycieli oraz
22 osoby obsługi i administracji.
W ZS im. Jana Pawła II w Kleosinie rozpoczęło naukę 450 uczniów w szkole podstawowej i 335 w gimnazjum. Zatrudnionych
jest 78 nauczycieli oraz 19 osób obsługi i
administracji.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie

Za osiągnięcia
w nauce
i sporcie

Projekty realizowane
w szkołach

Stypendia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny na rok szkolny
2012/2013 otrzymali:
u za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce: Aleksandra Antoniuk, uczennica kl. III Gimnazjum w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Kleosinie; Joanna Jamiołkowska, uczennica kl.
III Gimnazjum ZS w Kleosinie;
Piotr Daniszewski, uczeń kl. VI
Szkoły Podstawowej w ZS w Kleosinie; Marcin Pisański, uczeń kl.
II Gimnazjum w ZS w Kleosinie;
u za osiągnięcie wybitnych wyników we współzawodnictwie
sportowym: Tomasz Stasiewicz, wychowanek klubu LUKS
„Amator” w Juchnowcu Górnym, obecnie zawodnik Klubu Sportowego „Podlasie” Białystok; Klaudia Głowacka,
zawodniczka LUKS Księżyno;
Piotr Nowakowski, zawodnikKlubu KYOKI KUROI TORA w
Białymstoku; Dawid Nguyen
Tat, zawodnik KAISHO KARATE KLUB w Białymstoku.

ZS w Juchnowcu Górnym

Zakończenie projektu „Mam szansę”
Podsumowano trzyletnie działania współfinansowane przez UE
W Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zakończył się realizowany przez trzy lata
projekt zatytułowany „Mam
szansę”, realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to czas
intensywnej pracy nauczycieli oraz szansa na rozwój zdolności i zainteresowań uczniów,
owocująca większymi i mniejszymi sukcesami.
Podsumowanie projektu miało miejsce podczas seminarium,
które odbyło się 26 września
br. w obecności przedstawicieli
władz lokalnych oraz wojewódzkich. Rozpoczęła je prezentacja
multimedialna poświęcona zajęciom projektowym. W dalszej
części goście obejrzeli pokaz w
wykonaniu członków sekcji za-

paśniczej. Wśród występujących
był Mistrz Polski Kadetów, Tomek Stasiewicz, wychowanek
grupy prowadzonej w ramach
projektu. Po pokazie zawodnicy sekcji zapaśniczej i badmintona zaprezentowali swoje medale oraz puchary zdobyte w
licznych zawodach, również zagranicznych.
Po sportowym pokazie wystąpiły absolwentki naszej szko-

ły, które dzięki dodatkowym zajęciom z języka angielskiego bez
problemu śpiewają angielskojęzyczne piosenki. Sukcesami
pochwaliła się także sekcja teatralna, która z powodzeniem
prezentowała swoje spektakle
zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. na Podlaskim
Forum Teatrów Dziecięcych i
Młodzieżowych, Powiatowym
Przeglądzie Teatrów Młodzieżo-
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wych i Dziecięcych „Melpomena”, Przeglądzie Wojewódzkim
„Dramat i Tragedię pozostaw teatrowi”, czy na I Wojewódzkim
Przeglądzie Jasełek, gdzie zdobyła Grand Prix. O efektach pracy sekcji plastycznej nie trzeba
było mówić. Wystawa prezentująca dorobek szkolnych artystów stanowiła nie tylko
dekorację – pokazywała różnorodność opanowanych technik,
a także dojrzałość artystyczną
młodych twórców.
Dowodem na sukces, jakim
był udział naszej szkoły w projekcie, były odczytane podczas podsumowania opinie jego uczestników oraz mamy, której czwórka
dzieci skorzystała z możliwości,
jakie dawał projekt.
Uczestnicy seminarium otrzymali foldery dokumentujące
trzyletnią pracę i dorobek szkoły.
Renata Pieńkowska

Projekt profilaktyczny „Zainteresowania a nie uzależnienia”, mający na celu zmniejszenie ryzyka występowania
problemów alkoholowych poprzez alternatywne sposoby
spędzania wolnego czasu, pobudzanie kreatywności oraz
u

Pierwszy mecz na nowo otwartym boisku uczniowie rozegrali z piłkarzami Jagiellonii
i oczywiście... wygrali. Zawodnik w środku kadru to Ebi Smolarek!

Kolorowe boisko
na 30-lecie
26 września 2012 roku szkoła w Juchnowcu Górnym obchodziła jubileusz 30-lecia istnienia. Uczniowie otrzymali
w tym dniu niezwykły prezent: nowe, wielofunkcyjne
boisko., które wywalczyli w
konkursie Śnieżki SA. Uczniowie zagrali żartobliwy spektakl „Jak zdobyliśmy nowe boisko”. Przedstawiciele władz
i uczniów przecięli kolorową
wstęgę otwierając nowy obiekt
sportowy. Następnie przybliżono historię szkoły i pokazano
jej dorobek. Były występy solistów, chóru, zespołu Jarzębinki. Sportowcy zaprezentowali
dziesiątki medali i pucharów,
a także symulowany trening i
walkę zapaśniczą. Podsumo-

wano działalność szkoły w zakresie pozyskiwania środków
pozabudżetowych oraz realizację trzyletniego projektu
„Mam szansę”. Dyrektor Barbara Klimaszewska podziękowała wszystkim, którzy tworzyli i tworzą historię Zespołu
Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, dbają o dobro dzieci i wizerunek
szkoły.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili znamienici goście, m.in.: pani Prezydentowa
Karolina Kaczorowska, wicemarszałek Mieczysław Baszko, wójt Krzysztof Marcinowicz, wicekurator Wiesława
Ćwiklińska oraz radni powiatowi i gminni.

rozwijanie wyobraźni twórczej
dzieci i młodzieży, finansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
u „Pływam i gram” współfinansowany przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki.

ZS w Kleosinie
„Równe Szanse w Gimnazjum w Kleosinie” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem głównym
jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum w
oparciu o podwyższenie kwalifikacji kadry oraz dodatkowe zau

jęcia. Otrzymana kwota na realizację projektu – 231 341 zł.
u „Youngstera” – projekt edukacyjnego dotyczący dodatkowej nauki języka angielskiego w
klasach trzecich gimnazjum realizowanej w oparciu o nowoczesne metody nauczania, które
nauczyciele angliści poznawali
w czasie wakacyjnych konferencji naukowych.

Wszystkie szkoły na terenie gminy
„Przyjazna szkoła” realizowany we wszystkich szkołach
podstawowych Gminy Juchnowiec Kościelny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowany przez
Europejski Fundusz Społeczny,
koordynowany przez ZS w Juchnowcu Górnym. Łączna kwota
projektu 194 547, 90 zł. Celem
głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych pou

przez indywidualizację procesu
kształcenia dzieci z klas I-III. Realizowany będzie poprzez m.in.:
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i
psychoedukacyjne dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji społecznej.

Doceniono pracę nauczycieli i pracowników obsługi
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele oprócz życzeń
i gratulacji otrzymali nagrody
za szczególne osiągnięcia w pracy. Medalem Ministra Edukacji
Narodowej wyróżniona została
Agnieszka Raczkowska-Macko
z ZS w Kleosinie. Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty otrzymała Barbara Klimaszewska z
ZS w Juchnowcu Górnym. Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec
Koscielny otrzymali: Mirosław
Guzewicz (Księżyno), Beata Cylwik (Juchnowiec Górny) oraz
Ludmiła Trofimiuk, Walentyna Konończuk i Marcin Hodun
(Kleosin). Ponadto nagrody za
efektywną pracę przyznali także

dyrektorzy szkół. W SP w Księżynie otrzymali je nauczyciele:
Mirosława Bajko, Elżbieta Brzęś,
Weronika Biegańska-Kamieńska,
Anna Ignatjew-Poskrobko, Wioletta Olendzka, Julia Orzechowska-Guzewicz, Anna Skrypko,
Edyta Szopa, oraz pracownicy
obsługi: Benedykt Bernady i Bożenna Praczuk.
Dyrektor ZS w Kleosinie wręczył nagrody następującym nauczycielom: Grażynie Rutkowskiej, Agacie Antczak, Joannie
Fiedorczuk, Tamarze Fiedoruk,
Ewie Grabowskiej, Annie Kozioł,
Katarzynie Kozłowskiej, Beacie
Krasowskiej-Bogdan, Annie Kruczenko, Joannie Kryńskiej, An-

nie Łapińskiej, Annie Marciniak,
Jolancie Nieborak, Mirosławie
Omeljaniuk, Annie Piłaszewicz,
Beacie Puczko, Elżbiecie Rutkowskiej, Urszuli Sokół, Jolancie Wacewicz, Małgorzacie Wróbel, Barbarze Mazurek, Justynie Chociej,
Agnieszce Gierejkiewicz, Danielowi Karczmarzykowi, Beacie Kaczyńskiej, Dorocie Kazimierskiej,
Barbarze Kondzior, Danucie Litwińczuk, Beacie Mielech, Halinie Miluskiej, Agnieszce Raczkowskiej-Macko, Urszuli Szczuka,
Marcinowi Zawadzkiemu, Marzenie Olszyńskiej, Alinie Szpica oraz pracownikom obsługi i
administracji: Alinie Leończuk,
Michalinie Gaińskiej, Beacie Der-

da, Dorocie Dakowicz, Krystynie
Kowalczuk, Franciszkowi Jaszczuk, Małgorzacie Pilis, Ewie Żeruń, Helenie Matoszko, Elżbiecie
Sciepko i Stanisławowi Popławskiemu.
W ZS w Juchnowcu Górnym
dyrektor przyznała nagrody
nauczycielom: Katarzynie Chrościckiej, Barbarze Cylwik, Beacie
Cylwik, Bogumile Fidziukiewicz,
Krzysztofowi Grzegorczykowi,
Elżbiecie Jaroszuk, Adamowi
Pieńkowskiemu, Renacie Pieńkowskiej, Katarzynie Popławskiej, Annie Radziewicz, Wojciechowi Rogowskiemu, Janowi
Sagunowi, Agnieszce Skarżyńskiej i Agnieszce Zajkowskiej.
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Mamy dwie „schetynówki”
W roku 2013 planowane
są na terenie gminy dwie inwestycje drogowe z wykorzystaniem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych na 2012-2015 r.: u
budowa drogi gminnej ulicy
Leśnej, Przejezdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle o długości 930 mb.
Koszt ogólny około 3 500 000
zł, w tym kwota dofinansowania 980 952 zł oraz u II etap
przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B
Białystok-Juchnowiec Kościelny-Tryczówka-Wojszki do drogi 19, odcinek o długości 9730
metrów. Inwestorem będzie

powiat białostocki, natomiast
gmina Juchnowiec Kościelny
dofinansuje drogę w 50% wkładu własnego Powiatu. Wartość
ogólna inwestycji 6 888 000 zł
w tym kwota dofinansowania z
NPPDL – 2 952 000 zł.
Wyżej wymienione drogi znalazły się na wstępnej liście rankingowej zatwierdzonej
przez Wojewodę Podlaskiego
30 października 2012 r.
W październiku bieżącego roku zrealizowano budowę drogi gminnej Stanisławowo-Halickie o wartości 1 389
740,01 zł, w tym kwota dofinansowania z NPPDL w wysokości 303.429 zł.

Dni Ziemi Juchnowieckiej
– od niedzieli do niedzieli
Przez osiem dni, od niedzieli 22 lipca do niedzieli 29 lipca
br. trwały tegoroczne Dni Ziemi Juchnowieckiej. Ich organizatorem był Ośrodek Kultury w
Gminie Juchnowiec Kościelny
wspierany przez Urząd Gminy.
Dni Ziemi Juchnowieckiej rozpoczął II Przegląd Pieśni Folklorystycznej i jubileusz
25-lecia Zespołu Śpiewaczego
„Koplanianki”. W poniedziałek
na zbiorniku wodnym w okolicy Koplan o Złotą Rybkę Juchnowiecką walczyli wędkarze.
We wtorek w Hermanówce odbył się teatralny piknik rodzinny.

OBWIESZCZENIE
Realizując Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny
na lata 2007-2032 Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje,
iż przystępuje do złożenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wniosku o uzyskanie
dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów budowlanych
zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach
administracyjnych gminy.
Dotacje udzielane będą na demontaż, wywiezienie i unieszkodliwienie
azbestu, lub w przypadku gdy azbest jest już zdemontowany – na jego
wywiezienie i unieszkodliwienie.
Wysokość dotacji stanowi 100% poniesionych kosztów.
Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem
nowego pokrycia dachowego.
W celu uzyskania dotacji należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:
u kserokopię aktualnego dokumentu stwierdzającego, że wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym
nieruchomości;
u zgodę współwłaściciela nieruchomości na realizację zadań związanych z
usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest (oświadczenie);
u informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest;
u pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy
w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
pl. Królowej Rodzin 1 lub na stronie internetowej
http://juchnowiec.gmina.pl/ w zakładce Ochrona Środowiska – Aktualności.
W celu dopełnienia formalności, osoby, które złożyły już wnioski,
proszone są o kontakt: bezpośrednio w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
pl. Królowej Rodzin 1 lub telefonicznie pod numerem 85 719 50 60.
Złożenie niekompletnego wniosku będzie skutkowało pozostawieniem
go bez rozpatrzenia.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać w sekretariacie Urzędu
Gminy Juchnowiec Kościelny przy ulicy Lipowej 10,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2012 r.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Planowania
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 85 719 50 60.
Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w Wydziale
Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2,
na co najmniej 45 dni przed realizacją przez gminę zadania, a także przedłożyć
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Białymstoku,
(ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
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W środę na Orliku w Kleosinie
w meczu piłki nożnej zmierzyły się reprezentacje podlaskich
dziennikarzy i gminnych samorządowców. W czwartek odbyła się sesja rady gminy wzbogacona o… akcent kabaretowy. W
piątkowy wieczór miało miejsce
otwarcie Domku Twórczości E.
Redlińskiego we Frampolu. W
sobotę w Kleosinie odbył się
Ogólnopolski Turniej Petanque
o Puchar Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny zakończony piknikiem rodzinnym. Dni Ziemi
Juchnowieckiej zakończył wielki festyn w Juchnowcu Dolnym,
podczas którego odbył się Uliczny Bieg Konopielki na dystansie
5 km.

Sport w skrócie
Aż 8 biegaczy z naszej gminy wystartowało i ukończyło 34. Maraton Warszawski.
Byli to: Bogumiła Bielska, Jarosław Bielski (Ogrodniczki), Artur Konopko (Kleosin), Marek
Muszyński (Juchnowiec Dolny), Grzegorz Radziewicz (Juchnowiec Górny), Krystian Filipczuk, Kamil Alghadzli i Konrad
Ilenda (Olmonty).
u Patrycja i Julita Guzewicz,
zawodniczki LUKS Księżyno
reprezentowały naszą gminę
na Speedminton Polish Open
2012 w Poznaniu. W turnieju wzięło udział 165 zawodników i zawodniczek z 15 krajów. W kategorii U18 Patrycja
wywalczyła 5., a Julita 6.-7.
miejsce.
u Uczniowie gimnazjum w
Kleosinie wzięli udział w ogólnopolskim turnieju ,,Orlik Volleymania 2012”. Uczennice
kl Ia zajęły 6. miejsce w województwie w kategorii wiekowej
12-13 lat, a drużyna z kl IIIa w
u

kategorii 14-15 lat zajęła II miejsce w województwie.
u Na Orliku w Kleosinie odbył się Turniej o Puchar Wójta
Gminy Juchnowiec Kościelny.
Wzięło w nim udział 26 drużyn chłopców i dziewcząt w
pięciu kategoriach wiekowych.
W poszczególnych kategoriach
zwyciężyli: I-III SP – Giganci
ze stali, IV-VI SP – Chili Fasola
(chłopcy) i Małolaty (dziewczęta), I-III Gim. – Maczugi, Seniorzy – Juventus Turczyn, Oldboje – Kleosin.
u W Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska rozegranym w Kleosinie
wzięło udział 20 drużyn. Rozgrywki odbyły się w dwóch kategoriach z podziałem na chłopców i dziewczęta. W rywalizacji
dziewcząt zwyciężyły: 10-11 lat
– RMF Kleosin, 12-13 lat – FC
Gacuś; w rozgrywkach chłopców zwyciężyły drużyny: 10-11
lat – SP Juchnowiec, 12-13 lat –
ZS Juchnowiec.

Magnat w czołówce
IV ligi
Magnat Juchnowiec po raz
pierwszy w historii klubu występuje na czwartoligowym
poziomie rozgrywek. Awans
podopieczni trenera Wiesława
Jancewicza wywalczyli w pięknym stylu, zajmując pierwsze
miejsce w tabeli klasy okręgowej z wielką przewagą nad rywalami.
Początki w IV lidze do łatwych
nie należały. W debiucie Magnat
przegrał z Promieniem Mońki
1:5. Nasz zespół jednak nie załamał się porażką i już tydzień
później nieoczekiwanie pokonał 3:2 Pogoń Łapy. Zwycięstwo
dodało młodej drużynie pewności siebie. Ekipa Jancewicza rozkręcała się i szybko zasłużyła na
miano rewelacji sezonu. Beniaminek gra bez kompleksów, z
entuzjazmem i potrafi przyprawić o zawrót głowy ligowych po-

tentatów. Jak choćby zespół LZS
Narewka, który do Juchnowca
przyjeżdżał w glorii niepokonanego, a wyjechał stąd z bagażem
sześciu bramek! Zwycięstwo 6:0
z Narewką, to jedna z największych jesiennych niespodzianek
futbolowego Podlasia.
Magnat usadowił się w ścisłej czołówce tabeli i ambitnie
spogląda na sam szczyt. Trener
Jancewicz tonuje nastroje podkreślając, że przed piłkarzami
jeszcze wiele pracy. Ale tej pracy nasi zawodnicy się nie boją.
W drużynie nie ma wielkich
gwiazd, ale jest zgrany, bardzo
dobrze rozumiejący się kolektyw. Co ważne, większość graczy pochodzi z terenu gminy i
jest z nią emocjonalnie związana. Dzięki temu są wyniki, a o
Magnacie i Juchnowcu głośno
dzisiaj w całym regionie.

WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY od 1.07 do 25.10.2012 r.
u 10 lipca 2012 r.w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok
u 18 lipca 2012r. w sprawie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty – obszar planistyczny
Olmonty Izabelin
u 18 lipca 2012r. w sprawie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze – obszar planistyczny Hryniewicze Wieś
u 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok
u 26 lipca 2012r. w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej w Komisjach Egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli
u 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
u 27 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
u 27 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
u 27 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
u 27 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
u 27 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
u 27 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

u 13 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”
u 13 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania prawa
pierwokupu nieruchomości
u 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
u 14 sierpnia 2012r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
u 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołanej Zarządzeniem Nr
ORG.0050.188.2012 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 lipca 2012r.
u 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołanej Zarządzeniem Nr
ORG.0050.189.2012 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 lipca 2012r.
u 23 sierpnia 2012r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, położonych w obrębach: 6 – Dorożki, 14 – Janowicze,
30 – Rostołty, 37 – Wojszki
u 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, dotyczącego przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości
stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, położonych w obrębie 12 – Ignatki i 39 – Złotniki
u 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
u 11 września 2012r. w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”
u 12 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy
Juchnowiec Kościelny

u 13 września 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr ORG.0050.171.2012 w sprawie przeprowadzenia
kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportu
na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
u 14 września 2012r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami wsi Simuny w sprawie podziału sołectwa Simuny i utworzenia dwóch jednostek
pomocniczych gminy: Simuny i Simuny II
u 24 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2012 r.
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
u 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok
u 28 września 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
u 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok
u 2 października 2012r. w sprawie zwołania Zebrania
Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Olmonty,
Izabelin
u 12 października 2012r. w sprawie rozpatrzenia
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze – obszar
planistyczny Hryniewicze Wieś
u 18 października 2012r. w sprawie ogłoszenia II edycji Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka” oraz przyjęcia harmonogramu i składu Kapituły Nagrody
u 22 października 2012r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectw Olmonty, Izabelin
u 22 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok
u 23 października 2012r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
u 23 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na rok szkolny 2012/2013
u 24 października 2012r. w sprawie przyznania stypendium
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- stan na 29.10.2012 r.

Jesień sprzyja wyciszeniu i prowokuje do obejrzenia się za siebie.
Przynajmniej tak jest w moim przypadku i to chcę zaproponować dziś
Państwu. Uprzedzam, że to trochę
przewrotna propozycja. Nie chodzi
mi bowiem o skupienie się wyłącznie na własnych dokonaniach, ale
dostrzeżenie tego, co udało się innym: naszym sąsiadom, współpracownikom, firmom, instytucjom, a
może i urzędowi gminy. Kiedy natura raczy nas szarymi, mrocznymi
dniami sami poszukajmy jasnych,
pogodnych akcentów wokół.
Ten, może trochę przydługi wstęp ma Państwa zachęcić do
włączenia się w akcję mającą na
celu promowanie firm, inicjatyw
i osób związanych z Gminą Juchnowiec Kościelny, które poprzez
swoje działania przyczyniły się do
budowania jej pozytywnego wizerunku, a jednocześnie zachowały wysokie standardy etyczne
i zawodowe. W ubiegłym roku po
raz pierwszej w historii przyznane
były Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”. Nagroda jest
wyróżnieniem honorowym, a jej
materialną formą jest pierścień z
herbem podskarbiego Włoszka.
Nie bez przyczyny nagrodzie
patronuje Stanisław Zachariaszewicz Włoszek, postać historyczna, łożniczy i zarządca skar-

bu litewskiego króla Zygmunta
Augusta, a od połowy XVI stulecia właściciel dóbr juchnowieckich, fundator kościoła parafialnego i przyparafialnej szkoły.
Dzięki niemu, już blisko pięć wieków temu, ziemie obecnej Gminy
Juchnowiec Kościelny znane były
daleko poza ich granicami.
Pierwszymi Laureatami Nagrody przyznawanej w dwóch kategoriach zostali: Pan Andrzej
Zieniewicz z Kleosina, biegacz długodystansowy, maratończyk z dorobkiem godnym pozazdroszczenia
oraz Firma ChM z Lewickich, znany i ceniony na świecie producent
specjalistycznych implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii.
Ich działania w doskonały sposób
promowały naszą gminę, a Nagroda jest ich skromnym uhonorowaniem i wyrazem wdzięczności.
W październiku ogłoszona
została kolejna edycja Nagrody.
Zachęcam Państwa do zgłaszania kandydatów do niej. Spośród
wszystkich zgłoszonych Kapituła Nagrody wyłoni tegorocznych Laureatów. Zaangażujmy
się w to działanie, bo przecież –
sądzę – nam wszystkim zależy,
aby „Pierścieniami Podskarbiego Włoszka” honorować osoby
i firmy cenione przez wszystkich
mieszkańców gminy.
Krzysztof Marcinowicz

u „Wykonanie oznakowania pionowego na terenie Gminy Juchnowiec
Kościelny w 2012 roku.”; ilość ofert 4;
umowa podpisana z firmą P.U.H. BARTNICKI Błażej Bartnicki, ul. Hugo Kołłątaja
69 m 4, 15-774 Białystok na kwotę jednostkową 115,00 zł (brutto)
u „Wymiana okien w szkole w Kleosinie”; liczba ofert – 12; Umowa Nr
IGK.272.16.2012 z dnia 20.08.2012 została podpisana z firmą STOLBIT M. Kulikowski, G. Duchnowski 16-001 Kleosin,
ul. Zambrowska 54 na kwotę brutto 94
321,46 zł; Realizacja przedmiotu zamówienia: do 20.09.2012 r.
u „Dobudowanie garażu do budynku OSP w Złotnikach”; Umowa Nr
IGK.272.17.2012 z dnia 02.08.2012
została podpisana z firmą „AKCESS Starosta i Wspólnicy s.j. 15-863 Białystok,
ul. Radzymińska 14 na kwotę brutto 100
052,36 zł; Realizacja przedmiotu zamówienia: do 31.11.2012 r.
u „Przebudowa bloku żywieniowego
w budynku Zespołu Szkół w Juchnowcu
Górnym”; Umowa Nr IGK.272.19.2012
z dnia 02.08.2012 podpisana z firmą AKCESS Starosta i Wspólnicy s.j. 15-863 Białystok, ul. Radzymińska 14 na kwotę brutto
1 141 471,80 zł; Realizacja przedmiotu zamówienia: do 25.10.2012 r.
u „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Juchnowiec Kościelny
wraz z jednostkami organizacyjnymi”
– Część I „ubezpieczenie majątku i innych
interesów Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z jednostkami organizacyjnymi”
– Umowa Nr IGK.272.20.2012/I z dnia
03.08.2012 z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance
Group Oddział Białystok 15-062 Białystok, ul. Warszawska 34 na kwotę brutto
32 093,00 zł; – Część II „ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Juchnowiec
Kościelny wraz z jednostkami organizacyjnymi”; termin wykonania zamówienia 12
miesięcy od dnia 01.08.2012 r. – Umowa

Nr IGK.272.20.2012/II z dnia 27.07.2012
z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. z Siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132
Przedstawiciel w Warszawie 04-161 Warszawa, ul. Komorska 29/33 na kwotę brutto 39 907,00 zł; termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia 01.08.2012 r.
u „Docieplenie budynku świetlicy
wiejskiej w Rostołtach”; liczba ofert 1;
Wykonawca został wykluczony z postępowania, oferta została odrzucona.
u II przetarg nieograniczony na „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w
Rostołtach”; liczba ofert 7; Umowa Nr
IGK.272.21.2012 z dnia 11 października
2012 została podpisana z firmą Remontowo-Budowlaną Krzysztof Frąckowiak
16-001 Kleosin, ul. Kraszewskiego 8/28
na kwotę brutto 123 767,02 zł; Realizacja przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2012 r.
u „Wykonanie boisk trawiastych we
wsi Ignatki i Brończany”; liczba ofert
2; cena ofertowa 87 650,00 zł; przetarg
unieważniony ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
u „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 502 000,00
zł na finansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2012 r. oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek”; liczba
złożonych ofert 5; okres spłaty kredytu
od 31.03.2013 r. do 31.12.2018 r.; etap
wyboru najkorzystniejszej oferty
u II przetarg nieograniczony w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie boisk trawiastych we wsi Ignatki i Brończany; termin
realizacji przedmiotu zamówienia: roboty
ziemne – 30 listopada 2012 r., obsianie boisk
trawą oraz wykonanie pierwszego pokosu –
31 maja 2013 r.; termin składania ofert: do
5 listopada 2012 r. do godz. 10:00

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

Dane teleadresowe
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

Godziny pracy urzędu 7.30-15.30
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)

18 października 2012 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
ogłosił II edycję Nagrody Pierścień Podskarbiego Włoszka.
Zgodnie z jej regulaminem Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą
pełnoletni mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny, stowarzyszenia,
instytucje i firmy działające na terenie gminy.
Kandydatów można zgłaszać do 21 grudnia 2012 r.
Ogłoszenie Nominowanych i Laureatów tegorocznej Nagrody będzie miało miejsce 2 lutego 2013 r.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania
Kandydatów do Nagrody, trybu wyłaniania Nominowanych
i Laureatów, a także regulamin Nagrody oraz harmonogram
II edycji Nagrody znajdują się na stronie www.juchnowiec.gmina.pl.

u Przewodnicząca Rady Gminy,
tel. 		
85 713 28 84
tel. kom.
697 011 593
u Sekretariat
tel. 85 713 28 80, fax 85 713 28 81
tel. kom.
697 011 609
u Skarbnik
tel. 		
85 713 28 88
tel. kom.
697 011 592
u Podatki – Referat Finansów i Budżetu
tel. 		
85 713 28 91
tel. kom.
697 011 590
u Ewidencja działalności gospodarczej
tel. 		
85 713 28 87
tel. kom.
697 011 589
u Ewidencja Ludności, USC
tel. 		
85 713 28 85
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u Referat Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej – Inwestycje
tel. 		
85 713 28 95
tel. kom. 		
697 011 627
Drogi i transport
tel. 		
85 713 28 94
tel. kom. 		
697 011 598
Mienie komunalna
tel. 		
85 713 28 92
u Referat Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel.
85 719 50 60, 85 719 50 61
u Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej – świadczenia rodzinne
tel. 		
85 663 23 92
– pomoc społeczna
tel. 		
856 631 117

