
Szanowni Państwo 
Sezon urlopowy i wakacje, jak zwykle, minęły  
zbyt szybko. Znów trzeba na nie czekać niemal rok, 
ale na szczęście, jest co wspominać. A mam tu na 
myśli nie tylko dalekie podróże i wyjazdy wakacyjne, 
ale także to, co działo się w naszej gminie i w czym 
nasi mieszkańcy naprawdę licznie brali udział. Gminny 
ośrodek kultury wspomagany przez urząd gminy przy-
gotował na lato tak bogatą i szeroką ofertę, że każdy, 

i mały, i duży mieszkaniec naszej juchnowieckiej ziemi mógł znaleźć niejedno 
dla siebie, o czym piszemy w tym numerze biuletynu. Zachęcam też do ko-
rzystania z kolejnych propozycji kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
które także przedstawiamy. 
Ten rok, jak Państwo wiecie, jest szczególny dla samorządu. Świętujemy 
jego 25-lecie. W naszej gminie główne uroczystości odbyły się podczas Dni 
Ziemi Juchnowieckiej. Było mi niezmiernie miło gościć tych, którzy przez 
ćwierć wieku budowali naszą samorządność. Jeszcze raz wyrażam podzię-
kowanie za każdą dobrą decyzję, za trud, poświęcenie, za troskę o nasze 
wspólne dobro – za gotowość służenia gminie Juchnowiec Kościelny.

Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny 

25-lecie odrodzonego samorządu terytorialnego 
w gminie Juchnowiec Kościelny

25 lat temu, 8 marca 1990 
roku Sejm Rzeczpospoli-
tej Polskiej uchwalił usta-
wę o samorządzie terytorial-
nym. Pierwsze wolne wybory 
do rad gmin, które odbyły się 
27 maja 1990 roku dały spo-
łecznościom lokalnym moż-
liwość demokratycznego wy-
boru swoich przedstawicieli, a 
także duży stopień samodziel-
ności i niezależności. 

Wielu z nas dobrze pamię-
ta Polskę lokalną po przełomo-
wym 1989 roku. Trudno nie 
dostrzec pozytywnych zmian 

jakie zaszły od tamtego czasu w 
naszym najbliższym otoczeniu, 
w naszej gminie. Dziś, z per-
spektywy ćwierćwiecza wiemy, 
że powodzenie reformy samo-
rządowej nie byłoby możliwe 
bez trudnej pracy samorządow-
ców, zwłaszcza samorządow-
ców pierwszych kadencji, kiedy 
wszystko trzeba było budować 
od podstaw. Nie byłoby moż-
liwe bez zaangażowania ludzi, 
którzy zawodowo i społecznie 
pracowali i pracują na rzecz lo-
kalnych społeczności – wójtów, 
radnych, pracowników urzę-

du gminy i jednostek organi-
zacyjnych, ale także wszyst-
kich mieszkańców, dla których 
sprawy ich najbliższego oto-
czenia nie były i nie są obojęt-
ne. Przez ćwierć wieku podjęto 
wiele decyzji w sprawach gmi-
ny, czasem były to decyzje trud-
ne, niepopularne, ale wierzymy, 
że podejmowane były zgodnie 
z sumieniem i w poczuciu spo-
łecznej służby.

W piątek, 24 lipca bieżącego 
roku, podczas Dni Ziemi Juch-
nowieckiej, Wójt Gminy Juch-
nowiec Kościelny gościł sa-

morządowców naszej gminy 
pracujących na jej rzecz przez 
minione 25 lat. To spotkanie 
pokazało, że mimo zmian, rów-
nież na stanowiskach, nie zmie-
nia się kierunek działania sa-
morządu naszej gminy, że od 
początku budujemy i rozwijamy 
gminę Juchnowiec Kościelny, że 
kolejne rady gminy, kolejni wój-
towie czerpią z doświadczenia 
swoich poprzedników kontynu-
ując i rozwijając to, co było i jest 
dobre dla naszej gminy. 

Relacja z uroczystej sesji  
na str. 2.
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Sesje Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
24 lipca 2015 r. odbyła się  
XI uroczysta sesja Rady Gminy 
Juchnowiec Kościelny.

W sesji wzięło udział 13 rad-
nych. Po po odegraniu hym-
nu państwowego i przyjęciu po-
rządku obrad głos zabrał wójt 
Krzysztof Marcinowicz. W swo-
im wystąpieniu przypomniał hi-
storię odrodzonego samorządu 
gminnego i złożył podziękowa-
nia wszystkim, którzy angażo-
wali się w budowanie naszej sa-
morządnej społeczności przez 
minionych 25 lat. Minutą ciszy 
zebrani uczcili także wszystkich 
zmarłych samorządowców. 

Wójt wręczył listy gratula-
cyjne oraz pamiątkowe pinsy z 
herbem gminy obecnym na se-
sji – wójtom, radnym wszystkich 
kadencji, zastępcom, sekreta-
rzom, skarbnikom oraz sołtysom 
najdłużej pełniącym funkcje.

Po zakończeniu sesji miała 
miejsce druga część uroczystości. 
Odbyła się ona w ogrodzie pleba-
nii juchnowieckiej parafii. W uro-
czystości poza samorządowcami 
uczestniczyli, związani z Ziemią 
Juchnowiecką, bp. Henryk Cie-
reszko oraz Romuald Szeremie-
tiew. Były wspomnienia, pamiąt-
kowe zdjęcia i jubileuszowy tort.

Podjęte uchwały:
u w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbio-
rowego odprowadzania ścieków okre-
ślonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
w Kleosinie (9 za, 1 przeciw, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu); dotyczy ścieków 
odprowadzanych poprzez przepompow-
nię ścieków stanowiącą własność Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Kleosinie, okre-
śloną przez Spółdzielnię Mieszkaniową w 
Kleosinie, na okres od 1 września 2015 
roku do 31 sierpnia 2016 roku w wysoko-
ści 5,56 zł brutto za 1 m3 ścieków;
u w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Białostockiemu na 
realizację inwestycji drogowej w 2016 
r. pn. „Przebudowa wraz z rozbudo-
wą drogi powiatowej Nr 1483 B Biały-
stok-Juchnowiec Kościelny-Tryczówka- 
-Wojszki do drogi nr 19 Etap III w ra-
mach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych (13 głosów za); 
ustalono kwotę nieprzekraczającą 1 400 
000 zł, tj. 50% wkładu własnego;
u w sprawie zmian w budżecie w 2015 
roku (13 głosów za);
u w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Juchno-
wiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz 
z prognozą kwoty długu i spłat zobowią-
zań na lata 2015-2025 (13 głosów za).

WÓJT Zygmunt Korol (†); PRZEWODNICZĄCY RG: Marian Tarasiuk (do 26.01.1991,  
Tadeusz Matys (od 26.01.1991); ZASTĘPCA WÓJTA Marian Tarasiuk (od 25.3.1991); 
ZARZĄD: Mikołaj Dawidziuk (†), Józef Dzienis, Eugeniusz Kowalczuk (do 26.01.1991), 
Józef Słoma Sadowski (do 26.01.1991), Marian Korzętkowski (od 26.01.1991), Wacław 
Puziuk (†) (od 26.01.1991); RADNI: Antoni Bogusłowicz, Jolanta Czaczkowska, Mikołaj Da-
widziuk, Józef Dzienis, Tadeusz Klimiuk (9)*, Marian Korzętkowski, Eugeniusz Kowalczuk 
(8), Leszek G. Kuczyński (3), Bronisława Leszczyńska, Antoni Lewko (†), Mikołaj Łuksza (1), 
Józef Maciejczuk (10), Tadeusz Matys (4), Wacław Puziuk (†), Tadeusz Samsel (†), Wła-
dysław Sawicki (7), Henryk Silwon (5), Józef Słoma Sadowski (2), Wacław Staniszewski (†), 
Irena Szaruta (6), Marian Tarasiuk, Tadeusz Zimnoch; SEKRETARZE GMINY: Irena Szaruta 
(od 12.08.1990 do 30.03.1992), Marek Kułakowski (od 01.06 do 31.08.1992), Jan Su-
chowierski (†) (od 13.11.1992); SKARBNIK GMINY Łucja Jabłońska 

Kadencja 1990-1994

Kadencja 1994-1998
WÓJT Zygmunt Korol (†); PRZEWODNICZĄCY RG Marian Tarasiuk; ZASTĘPCA WÓJTA 
Jan Radkiewicz (od 26.06.1996); ZARZĄD: Bogdan Gryczewski, Jan Radkiewicz, Romuald 
Gaiński, Walenty Sic, Leoncjusz Kleszczewski (od 26.06.1996); RADNI: Antoni Bogusłowicz, 
Mikołaj Dawidziuk (†), Romuald Gaiński (12), Barbara Grabowska (3), Jan Gradkowski 
(10), Bogdan Gryczewski, Krzysztof Grzegorczyk (7), Mieczysław K. Januszewski, Leoncjusz 
Kleszczewski (2), Alicja Kowalczuk (11), Eugeniusz Kowalczuk (6), Leszek G. Kuczyński (4), 
Antoni Lewko (†), Mikołaj Łuksza (1), Wacław Puziuk (†), Jan Radkiewicz, Walenty Sic (8), 
Henryk Silwon (5), Jan M. Świerzbiński (9), Marianna Świrydowicz, Marian Tarasiuk, Jerzy T. 
Zimnoch; SEKRETARZ GMINY Jan Suchowierski (†); SKARBNIK GMINY Łucja Jabłońska

Kadencja 1998-2002
WÓJT Jan Gradkowski; PRZEWODNICZĄCY RG Romuald Gaiński; ZASTĘPCA WÓJTA 
Eugeniusz Kowalczuk (od 25.11.1998); ZARZĄD: Jan Bruczko, Marian Grabowski, Józef 
Kasperuk (do 14.03.2000), Danuta Łuszyńska, Stanisław Maciejczuk (od 18.04.2000); 
RADNI: Janina Andruk (5), Jan Bruczko (9), Mieczysław Brzozowski, Stanisław Cydzik, 
Andrzej J. Chorąży, Andrzej Gaiński, Romuald Gaiński (15), Marian Grabowski (10), Jan 
Gradkowski (1), Mieczysław K. Januszewski, Józef Kasperuk (3), Andrzej Kolęda (12), 
Eugeniusz Kowalczuk (11), Eugeniusz Korzeniecki, Józef Kosmacki, Bolesław Kulikowski 
(14), Danuta Łuszyńska (8), Stanisław Maciejczuk, Krzysztof Marcinowicz (6), Henryk 
Silwon (13), Marian Tarasiuk, Ryszard Zajkowski (4); SEKRETARZE GMINY: Jan Sucho-
wierski (†) (do 18.12.1998), Teresa Rudzik (2) (od 18.12.1998); SKARBNICY GMINY: 
Łucja Jabłońska (do 9.04.1999), Mirosława S. Ostrowska (7) (od 1.04.1999) 
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4 września 2015 r. odbyła się  
XII sesja Rady Gminy Juchno-
wiec Kościelny.

W sesji wzięło udział 13 rad-
nych. Nieobecna była radna 
Bożena Jakończuk oraz radny 
Paweł Gradkowski. 

Gośćmi na sesji byli: wice-
wojewoda Wiesław Żyliński, 
kierownik biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa Andrzej 
Pleszuk oraz rolnicy z terenu 
gminy. 

Wicewojewoda w swoim 
wystąpieniu odniósł się do su-
szy i związanej z nią trudnej sy-
tuacji rolników. Andrzej Pleszuk 
odczytał list dyrektora ARiMR 
Stefana Krajewskiego, w którym 
zachęcał do korzystania ze środ-

ków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w nowym okre-
sie finansowania.

Wójt Krzysztof Marcino-
wicz poinformował o działal-
ności od ostatniej sesji. W tym 
czasie, m.in. wydanych zostało 
10 zarządzeń, z których 4 do-
tyczyły funkcjonowania urzę-
du gminy, podpisana została z 
PZU umowa na ubezpieczenie 
mienia gminnego, a także umo-
wa na budowę kanalizacji Księ-
żyno - Księżyno-Kolonia. 

Przewodnicząca Rady Joanna 
Januszewska poinformowała, że 
od ostatniej sesji odbyło się 9 po-
siedzeń komisji, które zajmowały 
się m.in. działalnością i wydatka-
mi na ochotniczą straż pożarną, 
na środki transportu oraz kluby 
sportowe w gminie.

Podjęte uchwały:
u w sprawie lokalizacji przystanku ko-
munikacyjnego na terenie Gminy Juch-
nowiec Kościelny (13 głosów za);
u w sprawie wstępnej lokalizacji no-
wych przystanków komunikacyjnych 
na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny 
(13 głosów za);
u w sprawie utworzenia odrębnego obwo-
du głosowania w wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 
października 2015 r. (13 głosów za);
u w sprawie ustanowienia zasad przyzna-
wania diet przewodniczącym organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych 
– sołtysom (12 głosów za, nieobecny 
podczas głosowania był radny Marek Nie-
wiński); wysokość diety ustalono na 25% 
wynagrodzenia minimalnego;
u w sprawie wypłaty ekwiwalentu pienięż-
nego dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych uczestniczących w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniach pożarni-
czych organizowanych przez Państwową 
Straż Pożarną lub gminę (7 głosów za, 0 
głosów przeciw, 6 radnych wstrzymało 

się od głosu: S. Kozłowski, K. Szczuka, M. 
Zawadzki, J. Januszewska, M. Łapiński, M. 
Juźwik); wysokość ekwiwalentu ustalono 
na 13,50 zł brutto za godzinę;
u w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Białostockiemu w roku 
2015 na zadanie inwestycyjne polegające 
na opracowaniu mapy do celów projek-
towych na „Budowę ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na 
odcinku granica miasta Białegostoku – 
Juchnowiec Kościelny” (13 głosów za);
u w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Białostockiemu na realizację in-
westycji drogowej w 2016r. pn. „Przebu-
dowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 
Nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościel-
ny – Tryczówka – Wojszki – do dr. 19 Etap 
III w ramach Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2020 (13 głosów za);
u w sprawie zmian w budżecie w 2015 
r. (13 głosów za);
u w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Juchno-
wiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz 
z prognozą kwoty długu i spłat zobowią-
zań na lata 2015-2025 (13 głosów za).

Kadencja 2002-2006
WÓJT Jan Gradkowski (do 9.05.2006, od 5.06.2006 komisarz Czesław M. Jakubowicz); 
PRZEWODNICZĄCY RG: Stanisław Cydzik (do 18.08.2004), Bożena E. Jakończuk (od 
28.09.2004); RADNI: Mieczysław Brzozowski, Stanisław Cydzik, Marian Gilewski, Ma-
rian Grabowski (5), Jan Gradkowski (2) (do 19.11.2002), Bożena E. Jakończuk, Leszek 
Jaroszuk, Eugeniusz Korzeniecki, Eugeniusz Kowalczuk (6), Leszek G. Kuczyński (8), Bo-
lesław Kulikowski (1), Krzysztof Marcinowicz (3), Leszek Matowicki, Tomasz Porczyński 
(od 9.02.2003), Henryk Silwon, Barbara  Świerzbińska (†); SEKRETARZ GMINY Teresa 
Rudzik (7); SKARBNIK GMINY Mirosława Sabina Ostrowska (4)

Kadencja 2006-2010
WÓJT Czesław M. Jakubowicz; PRZEWODNICZĄCY RG: Stanisław Cydzik (do 
9.08.2007), Krzysztof Marcinowicz (od 9.08.2007); ZASTĘPCY WÓJTA: Barbara Puziuk 
(od 5.12.2006 do 18.09.2007), Jerzy Derpeński (od 15.11.2007 do 14.08.2008), Hen-
ryka Szklaruk (od 18.08.2008); RADNI: Jan Bruczko (7), Stanisław Cydzik, Marian Gra-
bowski (11), Paweł Gradkowski (4), Marek Juźwik (1) (od 24.05.2009), Andrzej Kolęda 
(9), Stefan L. Kozłowski (13), Leszek G. Kuczyński (10), Krzysztof Marcinowicz (2), Leszek 
Matowicki, Henryk Silwon, Krzysztof Szczuka (8), Stanisław Szerenos (do 28.04.2010), 
Eugeniusz Szotko (6), Grzegorz Śliwowski, Barbara Świerzbińska (†) (do 14.12.2008); 
SEKRETARZ GMINY Teresa Rudzik (12) (do 15.12.2006); SKARBNICY GMINY: Mirosła-
wa S. Ostrowska (3) (do 31.03.2007) Anna J. Jakuć (5) (od 1.04.2007)

Kadencja 2010-2014
WÓJT Krzysztof Marcinowicz (4); PRZEWODNICZĄCA RG Bożena E. Jakończuk; ZA-
STĘPCA WÓJTA Mirosława Jaroszuk (3) (od 18.10.2011); RADNI: Jan Bruczko (7), Sta-
nisław Cydzik, Jan Gradkowski (2), Bożena E. Jakończuk, Marek Juźwik (5), Renata Ka-
linowska (13), Stefan L.Kozłowski (15), Bolesław Kulikowski (17), Bożena Maliszewska 
(9), Marek Muszyński (11), Marek Niewiński (8), Krzysztof Szczuka (10), Jan M. Świerz-
biński (16), Tadeusz Walicki (1), Maciej Zajkowski (12); SEKRETARZ GMINY Teresa Ru-
dzik (14) (od 4.04.2011); SKARBNIK GMINY Anna J. Jakuć (6)

Kadencja 2014-2018
WÓJT Krzysztof Marcinowicz (4); PRZEWODNICZĄCA RG Joanna Januszewska (5); 
ZASTĘPCA WÓJTA Mirosława Jaroszuk (16); RADNI: Bogumiła Bielska (3), Marek Bo-
rowski (9), Marzena Gilewska (12), Paweł Gradkowski (8), Bożena Jabłońska (14), Bo-
żena E. Jakończuk, Joanna Januszewska, Marek Juźwik (2), Stefan L. Kozłowski (11), 
Mariusz Łapiński (13), Marek Niewiński (17), Józef Słoma Sadowski (1), Krzysztof 
Szczuka (10), Robert Szymański (15), Marcin Zawadzki; SEKRETARZ GMINY Teresa 
Rudzik (6); SKARBNIK GMINY Anna J. Jakuć (7) * kolejność na zdjęciu od lewej
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Pierwszy etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Księżyno-Kolonia. 
Wartość inwestycji: 1 985 000 zł, w tym dotacja z Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 810 020 zł. 
Termin zakończenia robót: 31 października 2015 r. 
Długość budowanej drogi to blisko 900 m. W zakres inwestycji wchodzi budowa jezdni, 
chodników, zjazdów do posesji oraz infrastruktura: oświetlenie uliczne, sieć wodocią-
gowa, gazowa, telekomunikacyjna oraz kanalizacja deszczowa.\
Drugi etap przebudowy drogi (kolejne blisko 900 m) planowany jest na 2016 rok. Gmina 
w tym przypadku również będzie się ubiegała o dofinansowanie z nowego rządowego 
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

INWESTUJEMY

KSIĘŻYNO-KOLONIA: przebudowa drogi gminnej

Wartość inwestycji: 2 180 764,25 zł, w tym dotacja z NFOŚiGW 981 125,80 zł. 
Termin zakończenia robót: 31 października 2015 r. 
W ramach programu SOWA na terenie gminy Juchnowiec Kościelny przewidziano do 
modernizacji 1841 opraw oświetleniowych w ciągach oświetleniowych, gdzie niezbęd-
ne było spełnienie normy PN EN 13201 ,,Oświetlenie Dróg’’. Inwestycją objęte zostały 
prawie wszystkie sołectwa. Każda z instalowanych nowych oprawy oparta jest na 
technologii LED. 
Energochłonność punktu świetlnego przed modernizacją wynosiła 209,64 W, po mo-
dernizacji – 44,11 W, moc przed modernizacją wynosiła 349,68 kW, po modernizacji – 
81,20 kW. Oszczędność energii w wyniku modernizacji wyniesie około 77%.

CAŁA GMINA: modernizacja oświetlenia ulicznego  
w ramach programu „Sowa”

Prace na budowie na etapie zadaszenia budynku.
Wartość inwestycji: 236 472,70 zł. 
Termin zakończenia robót: 30 listopada 2015 r. 
Powierzchnia zabudowy 84 m kw. wraz z tarasem. Powierzchnia użytkowa to ponad 40 
m kw. W budynku planowana jest sala o powierzchni ponad 29 m kw., przedsionek i to-
aleta. Wokół budynku zbudowane będą dojścia i chodniki oraz ogrodzenie. W planach 
jest też zagospodarowanie terenu całej działki.

HORODNIANY: budowa świetlicy wiejskiej

Budowa drogi dojazdowej do pól w okolicy wsi Klewinowo.
Wartość inwestycji: 244 693,49 zł w tym 59 000 zł dotacji ze środków samorządu 
województwa podlaskiego. 
Termin zakończenia robót: 31 października 2015 r. 
Długość drogi to około 1,5 km. W zakres prac wchodzi: wytyczenie i budowa na-
wierzchni żwirowej jezdni i poboczy na podbudowie z tłucznia betonowego, wycinka  
i karczowanie drzew i krzewów.

KLEWINOWO: budowa drogi gminnej
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Budowa świetlicy w Hryniewiczach oraz prace wokół budynku zostały zakończone  
w planowanym terminie. 
Wartość inwestycji: 551 732,56 zł wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy 
(parkingi, chodniki). 
Termin zakończenia robót: 30 września 2015 r.
Powierzchnia zabudowy to blisko 140 m kw., przy czym powierzchnia użytkowa wynosi 
ponad 117 m kw. Świetlica budowana jest na działce, na której jest już plac zabaw  
i siłownia. W budynku planowane są: duża sala (66,6 m kw.), zaplecze (14,3 m kw.),  
2 łazienki, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych oraz poddasze nieużytkowe  
z trzema pomieszczeniami.

HRYNIEWICZE: budowa świetlicy wiejskiej

Na ukończeniu jest również przebudowa drogi z Juchnowca Kościelnego do końca 
miejscowości Ogrodniczki. 
Wartość inwestycji: 2 292 623,82 zł (inwestycja finansowana w połowie przez gminę 
Juchnowiec Kościelny, a w połowie przez powiat białostocki). 
Termin zakończenia robót: 11 października 2015 r.
Długość drogi to 996,74 m. W zakres inwestycji wchodzi budowa jezdni, chodników na 
całej długości po obu stronach jezdni, ponad dwudziestu miejsc parkingowych i kanali-
zacji deszczowej. Początkowo projekt przewidywał chodnik po jednej stronie jezdni, ale 
zaoszczędzone w wyniku przetargu pieniądze przeznaczono na budowę chodnika po 
drugiej stronie, co w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo pieszych.

JUCHNOWIEC KOŚCIELNY – OGRODNICZKI: 
przebudowa drogi

u „Usługa ubezpieczenia mienia, od-
powiedzialności cywilnej, następstw 
nieszczęśliwych wypadków oraz po-
jazdów mechanicznych Gminy Juch-
nowiec Kościelny wraz z jednostka-
mi organizacyjnymi.”; Ubezpieczenia 
mienia, Część I; ilość ofert 3; umowa Nr 
IGK.272.11.2015 z dnia 31.07.2015 r. 
z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń 
S.A. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 24, 
00-133 Warszawa na kwotę brutto: 20 
226,00 zł; realizacja przedmiotu umo-
wy: 12 miesięcy; Ubezpieczenie pojaz-
dów mechanicznych, Część II; ilość ofert 
3; umowa Nr IGK. 272.12.2015 z dnia 
29.07.2015 r. z UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. 
Gdańska 132 Przedstawiciel w Warsza-
wie, 04-161 Warszawa, ul. Komorowska 
29/33 na kwotę brutto: 24 579,00 zł; re-
alizacja przedmiotu umowy: 12 miesięcy; 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków, Część III; ilość ofert 4; umowa 
Nr IGK.272.13.2015 z dnia 31.07.2015 
r. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń 
S.A. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 24, 

00-133 Warszawa na kwotę brutto: 1 
050,00 zł; realizacja przedmiotu umowy 
do 21.12.2016 r.
u „Budowa kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej w Księżynie i Księży-
nie-Kolonii”; ilość ofert 9; umowa Nr 
IGK.272.14.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 
r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usłu-
gowym „DRABENT” Maria Drabent i Ja-
cek Drabent Sp. j. ul. Rycerska 1, 15-157 
Białystok; na kwotę brutto: 137 443,91 
zł; realizacja przedmiotu zamówienia do 
30 października 2015 r.
u „Aktualizacji dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej: 1. Budowa 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 
tłocznej wraz z przepompownią oraz 
sieci wodociągowej we wsi Brończany 
2. Budowa kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej i tłocznej wraz z przepom-
pownią oraz sieci wodociągowej we 
wsi Niewodnica Nargilewska”; ilość 
ofert 1; przetarg unieważniony, cena naj-
korzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 
jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.

WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
–  stan na 4.09.2015 r.

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

15-osobowa grupa mło-
dzieży z naszej gminy od 14 
do 23 sierpnia br. uczestniczy-
ła w wakacyjnym międzyna-
rodowym spotkaniu młodzie-
ży z gmin partnerskich.

W tym roku miejscem spo-
tkania był Weidenberg, a organi-
zowała je, korzystając z dofinan-
sowania w ramach programu 
Erasmus+, strona niemiecka. 
Koszty podróży młodzieży z na-
szej gminy sfinansował Wójt 
Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Opiekunką polskiej grupy była 
Beata Cylwik.

Młodzież z Polski, Francji, 
Niemiec i Czech brała udział w 
zajęciach językowych, rozgryw-
kach sportowych, grach i zaba-
wach integracyjnych, przygo-
towywała prezentacje krajów i 

regionów połączone z degusta-
cją produktów regionalnych, a 
także spotkała się z politykami 
Bundestagu. Zorganizowana zo-
stała gra miejska, podczas któ-
rej wszyscy aktywnie poznawali 
Weidenberg, odszukując kolej-
ne miejsca wskazane w opisie. 
Uczestnicy spotkania zwiedzili 
m.in. Centrum Dokumentalne 
III Rzeszy w Norymberdze, sta-
ry browar w Bayreuth, kopalnię 
hematytów, korzystali z atrakcji 
wodnych w Palm Beach, kręgiel-
ni, toru gokartowego i parku roz-
rywki „Monte Kaolino” utwo-
rzonego w sąsiedztwie kopalni 
piaskowca. 

Młodzież wróciła do domów 
bardzo zadowolona, już planu-
jąc wyjazd w przyszłym roku – 
prawdopodobnie do Czech. 

Międzynarodowe wakacje 
w Weidenbergu
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Dni Ziemi Juchnowiec-
kiej 2015 zainaugurował bieg 
uliczny na 5 km „Przybij Piąt-
kę w Kleosinie”. Najszybsi 
okazali się Katarzyna Rutkow-
ska z Tykocina oraz Bogusław 
Andrzejuk z Białegostoku.   

Do Kleosina zjechało bli-
sko 150 zawodników. Co godne 
podkreślenia, w tym gronie pra-
wie 40 procent startujących sta-
nowiły kobiety. Atmosfera była 
wspaniała. Mimo upału uzyska-
no też świetne czasy. Bogusław 
Andrzejuk pięciokilometrowy 
dystans prowadzący uliczkami 
Kleosina pokonał w 16 minut i 2 
sekundy, o ponad 40 sekund wy-
przedził Andrzeja Leończuka z 
Białegostoku i o ponad minutę 
Tomasza Grzybowskiego z Se-
rocka. – Fajna, szybka trasa. Bie-
gło się bardzo przyjemnie – oce-
nił na mecie Andrzejuk. 

Wśród kobiet najlepsza 
była Katarzyna Rutkowska 
(18:48.34). Tuż za nią na metę 
wbiegła Paula Kopciewska z Ja-
nowa, a trzecie miejsce zajęła Ju-
lita Kropiewnicka z Horodnian. 

Niedzielna impreza potwier-
dziła ogromne zainteresowa-

nie bieganiem oraz wielką po-
pularność tego sportu w naszej 
gminie. Bieg ukończyło 17 za-
wodniczek i 18 zawodników, 
mieszkających na terenie gminy 
Juchnowiec Kościelny. W biurze 
zawodów uwijał się wójt gminy 
Juchnowiec Kościelny, Krzysz-
tof Marcinowicz, a zabezpiecze-
niem trasy – oprócz członków 
miejscowej jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej – kierowa-
li radni gminni oraz członkowie 
rady sołeckiej. 

– Za rok znowu przyjedzie-
my przybić piątkę w Kleosinie 
– obiecywali biegacze chwaląc i 
pomysł, i świetną organizację. 

Najlepsze zawodniczki z gmi-
ny Juchnowiec Kościelny: 1. Ju-
lita Kropiewnicka (Horodnia-
ny), 2. Katarzyna Klimczuk 
(Kleosin), 3. Małgorzata Jegliń-
ska-Krupa (Kleosin), 4. Magda-
lena Półtarzycka (Wólka).

Najlepsi zawodnicy z gmi-
ny Juchnowiec Kościelny: 1. Ju-
liusz Kołodko (Olmonty), 2. 
Sebastian Janiuk (Juchnowiec 
Dolny), 3. Przemysław Janiuk 
(Juchnowiec Dolny), 4. Lesław 
Brzozowski (Kleosin).

19 lipca PRZYBIJ PIĄTKĘ W KLEOSINIE

Dni Ziemi Juchnowieckiej     2015

We wtorek pod opieką prze-
wodniczki Anny Gierej w po-
dróż po gminie wyruszył pełen 
autokar miłośników juchno-
wieckiej historii. 

Rajd rozpoczął się od zwie-
dzenia kurhanów w Rostoł-
tach i przez Kożany, Zajączki i 
Tryczówkę dotarł do Złotnik.
Ta wyprawa w przeszłość jesz-
cze raz przypomniała, że juch-
nowiecka gmina posiada bogatą 
historię i liczne legendy. Cieszy, 

że wśród mieszkańców gminy 
jest wiele osób zaangażowanych 
w życie lokalnej społeczności, 
dbających o tradycję, historię. 
Niezwykle klimatyczne było za-
kończenie rajdu w Złotnikach, 
gdzie przy wielkim ognisku jego 
uczestnicy mieli okazję poroz-
mawiać o historii i teraźniejszo-
ści naszych ziem. Cieszy też, że 
coraz więcej osób z terenu gmi-
ny bierze udział w tym dorocz-
nym rajdzie. 

21 lipca PODRÓŻ PO GMINNEJ HISTORII

Podczas IV Towarzyskich 
Zawodów Wędkarskich o Złotą 
Rybkę Juchnowiecką w Kopla-
nach obsadzono niemal wszyst-
kie stanowiska wędkarskie! 

– Ryba okazała się bardzo 
mądra i trudno było z nią wy-
grać – skomentowała zawo-
dy Beata Hojna, która zajęła w 
gronie blisko 30. wędkarzy 10. 
miejsce. Zwyciężył doświadczo-

ny Zdzisław Chrzanowski. Do-
robek mistrza, to ryba o łącznej 
wadze 840 gram. Na drugim 
stopniu podium stanął Andrzej 
Kobeszko (665 gram), a trze-
ci był Andrzej Głowacki (625 
gram). Dodatkową nagrodę za 
największą złowioną rybę wy-
walczył Jacek Wasilewski. Na 
jego wędce znalazła się sztuka o 
wadze 275 gram. 

20 lipca O ZŁOTĄ RYBKĘ JUCHNOWIECKĄ
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Dni Ziemi Juchnowieckiej     2015
22 lipca ZUMBA

Zabawy, konkursy, anima-
cje. Było super!!! 

Na „Orliku” najpierw przy 
„zumbowych” rytmach szalały 
dzieci i młodzież, a potem bo-
isko opanowały panie, które ra-
zem z dynamiczną instruktorką 
Wioletą nie oszczędzały się pod-
czas warsztatów ZUMBY. Komu 
było mało, to po zajęciach po-
biegał jeszcze na bieżni. 

Tańce, piosenki, ognisko,  
dużo zabawy i śmiechu oraz 
fantastyczna atmosfera pod-
czas spotkania seniorów w 
Lewickich.  

Spotkanie nawiązywało 
do realizowanego przez Ośro-
dek Kultury oraz Bibliotekę 

Publiczną w Juchnowcu Ko-
ścielnym projektu „Barwna 
Jesień Życia”. Niespodzian-
kę podczas spotkania sprawi-
ły „Srebrne Nutki”, czyli śpie-
wające panie z Kleosinia, które 
przygotowały i wspaniale wy-
konały piosenki o gminie. 

23 lipca BARWNA JESIEŃ ŻYCIA

W piątek odbyła się uroczy-
sta sesja Rady Gminy, po niej w 
ogrodach juchnowieckiej pleba-
nii obchodzono 25-lecie gmin-
nego samorządu.

Na sesji obecni byli radni i 
władze gminy z ostatnich 25 
lat. Wójt Krzysztof Marcino-
wicz wręczył listy gratulacyj-

ne. W drugiej części uroczysto-
ści wspominano 6 minionych 
kadencji, rozmawiano również 
o przyszłości gminy i jej rozwo-
ju. Gośćmi spotkania byli m.in.: 
bp. Henryk Ciereszko oraz po-
chodzący z Olmont były mini-
ster obrony narodowej Romu-
ald Szeremietiew. 

24 lipca 25-LECIE GMINNEGO SAMORZĄDU

W sobotę odbyły się Mi-
strzostw Województwa Podla-
skiego w Petanque. Do Herma-
nówki przyjechały drużyny m.in. 
z Litwy, Warszawy i Śremu. 

W międzynarodowym towa-
rzystwie nie zabrakło przedstawi-
cieli naszej gminy. Ogromną sen-
sację sprawił Bruno Muszyński. 
Młody zawodnik z Hermanówki 
startujący w parze z Urszulą Kli-
maszewską z Białegostoku ra-
dził sobie fantastycznie. Druży-
na uplasowała się na 3. pozycji. 
Wygrali Litwini – Irna Gedmi-
naite i Pauluis Bagdaravicius, 
przed białostocką parą Mariusz 
i Maurycy Klimaszewscy. 

A wieczorem w OK w Juch-
nowcu Kościelnym grupa te-
atralna dla dorosłych Trylobit 
zaprezentowała nowy spek-
takl „Misja Bąka i Badyla, czyli 
Szekspir dla początkujących”. 

Cd. na str. 8.

25 lipca SPORT I KULTURA, CZYLI PETANQUE I „MISJA BĄKA I BADYLA...”
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Urząd Gminy  
Juchnowiec Kościelny

ul. Lipowa 10,  
16-061 Juchnowiec Kościelny

tel. 85 713 28 80,  
fax 85 713 28 81

sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

Godziny pracy urzędu  
od poniedziałku do piątku 

7.30-15.30

WYBRANE TELEFONY
u Przewodnicząca Rady Gminy, 
    tel.        85 713 28 84
    tel. kom.           697 011 593
u Sekretariat
    tel. 85 713 28 80 w. 80, fax 85 713 28 81
    tel. kom.            516 137 164
u Skarbnik
    tel.        85 713 28 88
    tel. kom.              697 011 592 
u Podatki – Referat Finansów i Budżetu
    tel.        85 713 28 91
    tel. kom.           697 011 595
u Ewidencja działalności gospodarczej 
    tel.        85 713 28 87
u Ewidencja Ludności, USC
    tel.        85 713 28 85

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

www.juchnowiec.gmina.pl
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Sala widowiskowa OK  
w Juchnowcu Kościelnym

WARSZTATY  
ANIMACYJNO-PLASTYCZNE  
w poniedziałki i czwartki  
w godz. 15.45-16.45
WARSZTATY CYRKOWE  
w środy w godz. 15.30-17.00
WARSZTATY PILATES  
w czwartki w godz. 17.15-18.00
WARSZTATY TANECZNE  
w piątki w godz. 17.30-19.30
WARSZTATY TEATRALNE  
DLA DOROSŁYCH  
we wtorki w godz. 19.00-21.00
WARSZTATY TEATRALNE  
DLA DZIECI  
we wtorki w godz. 17.00-18.30
ZUMBA OPEN  
w środy w godz. 17.00-18.00
ZUMBA DLA DZIECI  
w piątki w godz. 16.45-17.30

Świetlica wiejska w Kleosinie
KLUB SENIORA  
w poniedziałki w godz. 17.00-20.00
SPOTKANIA STOWARZYSZENIA 
„PASJA” KLEOSIN  
w piątki w godz. 19.30-21.30
WARSZTATY CYRKOWE  
w środy w godz. 17.30-19.00
WARSZTATY GIMNASTYCZNE  
we wtorki i czwartki 
w godz. 18.00-19.00
WARSZTATY KREATYWNE  
DLA SENIORÓW  
w każdy drugi wtorek miesiąca  
w godz. 17.45-18.45
WARSZTATY PILATES  
w piątki w godz. 18.30-19.15

ZUMBA DLA DZIECI  
w piątki18.00-18.45
NORDIC WALKING  
we wtorki w godz. 18.00-19.00

Orlik lub hala gimnastyczna  
ZS Kleosin

ZUMBA OPEN  
w środy w godz. 18.30-20.00

Sala korekcyjna ZS w Kleosinie
AEROBIK  
w poniedziałki i czwartki  
w godz. 18.30-19.1
ZUMBA OPEN  
w poniedziałki w godz. 19.30-20.30

Świetlica wiejska w Lewickich
AEROBIK  
w poniedziałki i czwartki  
w godz. 19.45-20.30

Świetlica wiejska  
w Hołówkach Dużych

KLUB SENIORA
każdy pierwszy i trzeci piątek  
miesiąca w godz. 18.00-19.30

Świetlica wiejska w Koplanach
KLUB SENIORA
każdy drugi wtorek miesiąca  
w godz. 15.30-17.30

Sala gimnastyczna SP w Księżynie
ZUMBA OPEN
w środy w godz. 20.00-21.00

AQUA AEROBIK w ramach  
projektu „Barwna Jesień Życia” 
w czwartki w godz. 10.00-10.45

ZAJĘCIA STAŁE OŚRODKA KULTURY  
W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 

WRZESIEŃ 2015 – CZERWIEC 2016

Zakończenie Dni Ziemi Juch-
nowieckiej miało miejsce na sta-
dionie gminnym w Juchnow-
cu Dolnym. Poza tradycyjnymi 
festynowymi atrakcjami odby-
ła się tam Spartakiada Sołecka, 
z emocjonującymi konkurencja-
mi – kręceniem hula hop, rzutem 
ziemniakiem i oponą, ale także 
quizem sprawdzającym wiedzę o 
gminie. Rywalizację wygrało so-
łectwo Księżyno-Kolonia. Drugie 
miejsce zajął Juchnowiec Górny, a 
trzecia Lewickie-Stacja. Po Sparta-

kiadzie wystąpił kabaret „Babecz-
ki Podlaskie”. Gwiazdą wielkiej 
dyskoteki pod chmurką był ze-
spół EXAITED. Agnieszka wraz z 
zespołem dała prawdziwe show, 
a po koncercie jeszcze długo zo-
stała przy scenie robiąc niezliczo-
ną ilość selfie z publicznością. 

Wójt gminy Juchnowiec Ko-
ścielny Krzysztof Marcinowicz 
oraz dyrektor Ośrodka Kultu-
ry Krzysztof Sokólski dziękują 
wszystkim mieszkańcom za licz-
ną obecność na wszystkich im-
prezach święta gminy, niezapo-
mnianą atmosferę, fantastyczną 
zabawę i zapraszają za rok.

26 lipca WIELKI FINAŁ

Dni Ziemi Juchnowieckiej 2015
Cd. ze str. 7.


