
Szanowni Państwo  
Lato w pełni, wielu z nas myśli o urlopach, ale 
w urzędzie gminy nie ma wakacji. Pojawiają 
się nowe możliwości pozyskania środków  
z zewnątrz, chcemy więc je wykorzystać. 
Dlatego – o czym możecie Państwo prze-
czytać w Biuletynie – wprowadzamy w życie 
nowe projekty i planujemy nowe inwestycje. 
Dzięki temu m.in. mieszkańcy nie mający  
wcześniej takich możliwości, będą mogli ko-

rzystać z Internetu, jeździć nowymi drogami i ścieżkami rowero-
wymi – po prostu, będzie nam się wygodniej żyło.  
Latem częściej korzystamy z uroków naszej ziemi: spacerujemy, 
jeździmy rowerami, a niektórzy nawet biegają. Mam nadzieję, że 
podczas tych przyjemnych, rekreacyjnych zajęć, dostrzegacie Pań-
stwo w jakim pięknym miejscu mieszkamy, i jak to miejsce korzyst-
nie się zmienia, zarówno pod względem wizualnym, estetycznym, 
jak i użytkowym. To co wspólnie robimy, nie tylko – mam nadzieję 
– wpływa na jakość naszego życia. Wierzę, że Państwo, tak jak ja, 
jesteście dumni z naszej małej ojczyzny, z Ziemi Juchnowieckiej. 
Nie tylko z jej bogatej historii, ale i ze współczesności.
A wszystkim, przed którymi jeszcze urlopy, życzę dużo słońca  
i pogody... ducha – przede wszystkim.

Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny 
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Juchnowiec Kościelny

Zasłużone wakacje uczniów  
i nauczycieli naszych szkół

27 czerwca br. zakończył 
się rok szkolny. W palców-
kach prowadzonych przez gmi-
nę Juchnowiec Kościelny świa-
dectwa odebrało prawie 1400 
uczniów. Wyniki z egzaminów 
gimnazjalnych i średnie na świa-
dectwach pokazują, że dla więk-
szości nie był to rok stracony.

Wójt Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny od czterech lat przyzna-
je medale za najwyższą śred-
nią uzyskaną przez uczniów. W 

tym roku wręczył je 19 osobom. 
W Zespole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Kleosinie medal otrzy-
mali: Magdalena Kalińska, 
Gabriela Lubecka, Kaja Dziel-
nicka i Julia Karpienia z klas IV
-VI oraz Katarzyna Samantha 
Ślesicka, Klaudia Wakuła, Iza-
bela Budzisz i Aleksandra Ka-
mińska z gimnazjum; w Zespole 
Szkół im. Ks. Jerzego Popiełusz-
ki w Juchnowcu Górnym: Ja-
kub Skarżyński, Julia Grzywiń-

ska, Krystian Półtarzycki oraz 
Dominika Sałacińska z klas IV
-VI oraz Julita Izabela Markie-
wicz, Dominik Markiewicz i 
Agnieszka Ostrowska z gimna-
zjum; w Szkole Podstawowej im. 
Ks. Michała Sopoćko w Księży-
nie: Tomasz Jarmoc, Kamila Ja-
błońska, Natalia Andrzejuk i 
Monika Łotko z klas IV-VI.

Nie tylko Wójt Gminy do-
cenił pracę dzieci i młodzieży. 
Podczas uroczystości zakończe-

nia roku szkolnego honorowa-
ni byli laureaci konkursów za-
równo przedmiotowych, jak i 
innych na różnych szczeblach. 
Uczniowie, pod kierunkiem na-
uczycieli, brali udział w projek-
tach, akcjach na rzecz szkół i śro-
dowiska, reprezentowali gminę. 
O ich osiągnięciach napiszemy 
w kolejnym Biuletynie. Tymcza-
sem wszystkim – nauczycielom i 
uczniom – życzymy dobrego wa-
kacyjnego wypoczynku.

2. Bieg Konopielki w Juchnowcu Dolnym.  
Szerzej na str. 7.
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Sesje Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
14 kwietnia 2014 r. odbyła się 
XXXV sesja Rady Gminy Juch-
nowiec Kościelny.

Na początku sesji wójt 
Krzysztof Marcinowicz przeka-
zał informację o działalności w 
okresie między sesjami, poinfor-
mował o planowanych inwesty-
cjach w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, a tak-
że przedstawił nowo wybranego 
sołtysa wsi Ogrodniczki Remi-
sława Krajewskiego. Przewod-
nicząca Rady Gminy Bożena 
Jakończuk poinformowała, że 
od ostatniej sesji odbyło się 7 
posiedzeń komisji, które m.in. 
opiniowały projekty uchwał, 
analizowały funkcjonowanie 
transportu gminnego, a także 
przyjęły ocenę zasobów pomo-
cy społecznej na 2013 r.

Rada Gminy przyjęła: u in-
formację dotyczącą przygoto-
wania gminy do realizacji za-
dań inwestycyjnych w 2014 r.; 
u informację na temat zasobów 
pomocy społecznej w oparciu 
o analizę lokalnej sytuacji spo-
łecznej i demograficznej na rok 
2013; u sprawozdanie za 2013 
r. z wykonania Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2011-2020; u sprawozda-
nie z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny za 2013 r.

Radni podjęli 8 uchwał i od-
rzucili jedną uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości stawki pro-
centowej opłaty adiacenckiej z 
tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości spowodowanego bu-
dową urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

Podjęte uchwały:

u w sprawie ogłoszenia tekstu jedno-
litego uchwały w sprawie określenia 
zasad usytuowania na terenie Gminy 
Juchnowiec Kościelny miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych;

u w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Białostockiemu na 
dofinansowanie zadania inwestycyj-
nego w zakresie opracowania doku-
mentacji projektowej na przebudowę 
odcinka drogi powiatowej w miejsco-
wości Olmonty (od końca nawierzchni 
bitumicznej w miejscowości Olmonty 
do nawierzchni bitumicznej na drodze 
gminnej Nr 106834B w miejscowości 
Stanisławowo);
u zmieniającą uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Powiatowi Bia-
łostockiemu na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej na budowę 
chodnika jednostronnego w m. Hrynie-
wicze (w kierunku firmy SUPERBRUK) 
w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B;
u w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Juchnowiec Kościelny;
u w sprawie określenia wymagań jakie 
powinni spełniać przedsiębiorcy ubie-
gający się o uzyskanie zezwolenia na 
świadczenie usług w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych na te-
renie Gminy Juchnowiec Kościelny;
u w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.;
u zmieniającą uchwałę w sprawie po-
działu Gminy Juchnowiec Kościelny na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych;
u w sprawie wyrażenia zgody na naby-
cie nieruchomości.

28 kwietnia 2014 r. odbyła się 
XXXVI nadzwyczajna sesja Rady 
Gminy Juchnowiec Kościelny.

Na sesji podjęto 7 uchwał, 
m.in. dotyczącą okręgu wy-
borczego w wyborach do rady 
powiatu białostockiego, a tak-
że uchwałę w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Le-
wickie przyjętego w 2012 r. a 
zaskarżoną do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, który 
ją uchylił.

Podjęte uchwały:

u w sprawie zmian w budżecie w 2014 r.;
u w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Juchnowiec 
Kościelny na lata 2014-2017 wraz z 
prognozą długu i spłat zobowiązań na 
lata 2014-2024;
u w sprawie sposobu zabezpiecze-
nia pożyczki z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej;
u w sprawie sposobu zabezpieczenia 
pożyczek i kredytów planowanych do 
zaciągnięcia w 2014 r.;
u w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
połączenia gmin Zabłudów, Juchnowiec 
Kościelny i Suraż w celu utworzenia 
okręgu wyborczego nr 2 w wyborach 
do rady powiatu białostockiego;
u w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części 
wsi Lewickie – obszar planistyczny Le-
wickie (linia gazowa);
u zmieniająca uchwałę w sprawie regu-
laminu czystości i porządku na terenie 
Gminy Juchnowiec Kościelny. 

4 czerwca 2014 r. odbyła się 
XXXVII sesja Rady Gminy Juch-
nowiec Kościelny.

Wójt Krzysztof Marcinowicz 
poinformował, iż w okresie mię-
dzy sesjami m.in. zbyto prawo 
własności zabudowanej nieru-
chomości dz. nr 144/2 o pow. 
0,9026 ha w obrębie Ignatki za 
kwotę 111 802 zł na rzecz do-
tychczasowych współużytkow-
ników wieczystych. Przewod-
nicząca Rady Gminy Bożena 
Jakończuk poinformowała o 
pracy Rady w okresie między 
sesjami. Informację dotyczącą 
funkcjonowania wodociągów 
na terenie gminy przedstawił 
Tadeusz Kłosek, prezes Wo-
dociągów Podlaskich sp. z o.o. 
Udzielał również odpowiedzi 
na pytania radnych i sołtysów.

Podczas sesji radni przyjęli 
sprawozdanie finansowe i spra-
wozdanie z wykonania budżetu 
gminy za 2013 r., które przed-
stawiła skarbnik Anna Jakuć. 
Następnie odczytana została 
pozytywna opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Białym-
stoku w sprawie wyrażenia opi-
nii o przedłożonym przez Wój-
ta Gminy Juchnowiec Kościelny 
sprawozdaniu z wykonania bu-
dżetu. Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej Stefan Leon Ko-
złowski odczytał uchwałę 
składu orzekającego Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Bia-
łystoku w sprawie wyrażenia 
opinii o przedłożonym przez 
Komisję Rewizyjną Rady Gminy 
Juchnowiec Kościelny wniosku 
o udzielenie Wójtowi absolu-
torium za 2013 r. stwierdzają-
cą, iż wniosek spełnił wymogi 
ustawowe oraz wniosek Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie abso-

lutorium wójtowi gminy Juch-
nowiec Kościelny Krzysztofowi 
Marcinowiczowi. Uchwała zo-
stała podjęta jednogłośnie przy 
obecności 15 radnych. Wójt po-
dziękował radnym za udzielenie 
mu absolutorium i za wspólną 
pracę na rzecz całej gminy.

Podjęte uchwały:

u w sprawie ogłoszenia tekstu jednoli-
tego uchwały w sprawie określenia wa-
runków i trybu finansowania zadania wła-
snego Gminy Juchnowiec Kościelny w 
zakresie sprzyjania rozwojowi sportu;
u zmieniająca uchwałę w sprawie po-
działu Gminy Juchnowiec Kościelny na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybiera-
nych w każdym okręgu;
u w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2014 r.;
u w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Białostockiego na do-
finansowanie zadania inwestycyjnego – 
dokumentacja projektowa na budowę 
ronda w miejscowości Olmonty (skrzy-
żowanie dróg powiatowych Nr 1492B i 
1493B oraz chodnika do ul. Jaworowej 
w ciągu drogi powiatowej Nr 1493B;
u w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym;
u w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIII/372/2014 Rady Gminy Juchno-
wiec Kościelny z dnia 23 stycznia 2014 
r. w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Białostockiemu na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
w zakresie przebudowy przepustu w 
ciągu drogi powiatowej Nr 1497B k/m 
Lewickie – Stacja;
u w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Juchnowiec 
Kościelny na lata 2014-2017 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowią-
zań na lata 2014-2024;
u w sprawie upoważnienia Wójta Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny do zaciągnięcia 
zobowiązania wekslowego zobowiązu-
jącego prawidłową realizację umowy;
u w sprawie udzielenia dotacji celowej 
na sfinansowanie robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków Parafii Rzymskokatolickiej w 
Juchnowcu Kościelnym;
u w sprawie udzielenia dotacji celowej na 
sfinansowanie robót budowalnych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
Parafii Prawosławnej w Kożanach;
u w sprawie udzielenia pomocy rzeczo-
wej Województwu Podlaskiemu w za-
kresie budowy sygnalizacji świetlnej;
u w sprawie podjęcia uchwały dotyczą-
cej zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2013 r.;
u w sprawie podjęcie uchwały dotyczą-
cej udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu 
wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Protokoły z obrad sesji znajdują się 
na stronie internetowej pod adresem  
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.
pl/rada_gminy/sesje_rg/p_sesji_10.htm
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Komunikacja gminna  
na dobrej drodze

Inwestycje w gminie 
planowane w ramach ZIT

W latach 2014-2020 samo-
rządy współpracujące w ramach 
powołanego w grudniu ub.r. 
Białostockiego Obszaru Funk-
cjonalnego, którego członkiem 
jest gmina Juchnowiec Kościel-
ny, mogą korzystać ze środków 
Unii Europejskiej na Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne. 

W ramach ZIT nasza gmi-
na zgłosiła projekty w zakresie 
rozwoju transportu zbiorowego, 
ścieżek rowerowych oraz bazy 
przedszkolnej. Planowane dzia-
łania obejmują:
u przebudowę drogi powiatowej 
Białystok-Niewodnica Nargilew-
ska wraz z pętlą autobusową w 
Niewodnicy Nargilewskiej (ok. 
3,011 km, projektowana  jezd-
nia min. 6 m, chodniki szer. 1,5 
m, ścieżka rowerowa 3,5 m);
u budowę ul. Kraszewskiego w 
Kleosinie wraz z pętlą autobu-
sową (projektowana  jezdnia  
min. 6 m, chodniki szer. 1,5 m, 
ścieżka rowerowa 3,5 m); 

u budowę 15 zatok autobu-
sowych przy drodze powia-
towej Juchnowiec Kościelny-
Hryniewicze;
u przebudowę drogi powiato-
wej Nr 1497B Kolonia Kopla-
ny-Brończany (jezdnia min. 6 m, 
chodniki 1,5 m). Szacunkowy 
koszt całkowity projektu to 11 
089 130 zł. Dofinansowanie z 
RPOWP w formule ZIT – PI 4.5 z 
EFRR 9 425 760 zł (85%), środ-
ki gminy i powiatu 1 663 370 zł 
(15%). Opracowana została już 
dokumentacja budowlana na re-
alizację odcinka drogi powiato-
wej od wsi Stanisławowo do wsi 
Niewodnica Nargilewska.

Kolejne działanie w ramch 
ZIT, to rozwój ścieżek rowero-
wych w gminie Juchnowiec Ko-
ścielny. Planowana jest budowa 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
ul. Tuwima w Kleosinie o na-
wierzchni asfaltowej (szer. 3,5-
4,0 i dł. 525 m) oraz ścieżki ro-
werowej wzdłuż drogi gminnej i 

powiatowej Juchnowiec Kościel-
ny-Hryniewicze-Ignatki – Osie-
dle o nawierzchni asfaltowej 
(szer. 3,5 m i dł. ok. 9 km). Sza-
cunkowy koszt projektu to 3 745 
000 zł, w tym dofinansowanie z 
ZIT 3 183 250 zł (85%) oraz 561 
750 zł (15%) ze środków wła-
snych gminy i powiatu białostoc-
kiego. Przygotowana jest wstęp-
na koncepcja inwestycji.

Rozwój bazy przedszkolnej 
w gminie Juchnowiec Kościel-
ny planowany w ramach ZIT to 
przebudowa poddasza nad salą 
gimnastyczną w budynku Szko-
ły Podstawowej w Księżynie 
na pomieszczenie przedszkol-
ne wraz z budową klatki scho-
dowej i niezbędną infrastruktu-
rą. Szacowany koszt inwestycji 
to 900 000 zł, dofinansowanie z 
ZIT 765 000 zł (85%) oraz 135 
000 zł (15%) ze środków wła-
snych gminy. Opracowana jest 
dokumentacja budowlana i uzy-
skane pozwolenie na budowę.

Od kilku lat podejmowane 
są działania zmierzające do 
rozwiązania na terenie gmi-
ny problemów dotyczących 
transportu zbiorowego. 

Mieszkańcy gminy mogą ko-
rzystać z linii 7, 10, 11, 104 i 
110 obsługiwanych przez Bia-
łostocką Komunikację Miej-
ską na podstawie porozumie-
nia międzygminnego zawartego 
27 listopada 2009 r. Ponadto na 
terenie gminy funkcjonują li-
nie obsługiwane przez Przed-
siębiorstwo Komunikacji Sa-
mochodowej w Białymstoku. 
Gmina zawarła 9 grudnia 2011 
roku umowę z PKS, w której 
zobowiązała się do dofinanso-
wania obsługi linii nierentow-
nych. Umowa wygasła 31 grud-
nia 2013 roku. Ze względów 
wynikających z zapisów ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych 
aneks do umowy z jakim wystą-
pił PKS nie mógł być podpisany 
przez Wójta Gminy Juchnowiec 
Kościelny bez złamania prawa. 

Mając na uwadze, że obecne 
rozwiązania komunikacyjne nie 
zaspokajają potrzeb mieszkań-
ców gminy, Wójt Gminy Juchno-
wiec Kościelny podjął starania o 
wprowadzenie lokalnego trans-
portu zbiorowego. Opracowane 
zostały trzy trasy, którymi kurso-
wać mają busy dowożąc miesz-
kańców do przystanku linii 104 
w Juchnowcu Kościelnym (trasa 
nr 1: Juchnowiec Kośc., Ogrod-
niczki, Janowicze, Janowicze 
Kol., Hermanówka, Niewodni-
ca Narg. Kol. Lewickie Kol., Ru-
mejki, Juchnowiec Kośc.; trasa 
nr 2: Juchnowiec Kośc. Wólka, 
Złotniki, Zajączki, Kożany/Cze-

rewki, Pańki, Dorożki, Bogdanki, 
Baranki, Juchnowiec Kośc.; trasa 
nr 3: Juchnowiec Kośc., Wólka, 
Klewinowo Nowe, Klewinowo, 
Biele, Rostołty, Simuny, Hołówki 
Duże, Hołówki Małe, Szerenosy, 
Juchnowiec Dolny Kol., Juchno-
wiec Kośc.). Obsługi planowa-
nych linii gminnej komunikacji, 
na mocy obowiązującego poro-
zumienia, podjęła się gmina Bia-
łystok. KPKM zorganizował pro-
cedurę przetargową na wybór 
przewoźnika. Pierwsze postępo-
wanie zostało unieważnione z 
powodu braku oferentów. Obec-
nie ogłoszone jest drugie postę-
powanie ofertowe, którego roz-
strzygnięcie nastąpi 17 lipca br.

Komunikacja gminna uru-
chomiona zostanie niezwłocz-
nie po wyłonieniu przewoźnika 
i podpisaniu umowy.

100 rodzin z naszej gminy 
ma szansę otrzymać kompu-
tery z opłaconym dostępem 
do Internetu, a o 38 zestawów 
komputerowych wzbogacą się 
zespoły szkół w Juchnowcu 
Górnym i Kleosinie oraz świe-
tlica w Kleosinie. I to wszyst-
ko jeszcze w tym roku.

Gmina Juchnowiec Kościel-
ny realizuje projekt „Zapobie-
ganie wykluczeniu cyfrowemu 
mieszkańców Gminy Juchno-
wiec Kościelny”. Rekrutacja do 
projektu ruszyła  3 lipca 2014 r. 
Nabór potrwa do 16 lipca 2014 r.  
Wybór uczestników projektu 
odbywać się będzie na podsta-
wie kolejności zgłoszeń. Regu-
lamin oraz dokumenty rekruta-
cyjne dostępne są w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Juchnowcu Kościelnym z sie-
dzibą w Księżynie ul. Alberta 
2, w godz. 7.30-15.30, w Urzę-
dzie Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny, ul. Lipowa 10, pokój nr 
4 i 7 w godz. 7.30-15.30 oraz 
na stronie internetowej: www.
juchnowiec.gmina.pl. Dodat-
kowe informacje można uzy-
skać pod numerami telefonów: 
85 663 23 92, 85 663 11 17 
(GOPS), 85 713 28 84, 85 713 
28 82 (UG). Udział w projekcie 
jest bezpłatny. Zapraszamy.

100 
darmowych 
komputerów

Od 9 lipca br. w każdą 
środę o godz. 20.00 w Szko-
le Podstawowej w Księżynie, 
przy ul. Szkolnej 7. odbywać 
się będą warsztaty ZUMBY.

Przypominamy także, że zaję-
cia ZUMBY w kategorii open pro-
wadzone są również w Ośrodku 
Kultury w Juchnowcu Kościelnym  
w środy o godz. 17 oraz w Ze-
spole Szkół w Kleosinie w środy 
o godz. 18.30. Wszystkie zajęcia 
są bezpłatne.

Szczegółowe informacje 
pod nr tel. 85 719 60 56 oraz 
530 453 059 i na stronie www.
okjuchnowiec.pl.

ZUMBA również  
w Księżynie
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u „Informacja o zamiarze przepro-
wadzenia dialogu technicznego”; 
poprzedzającego udzielenie zamówie-
nia na świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na 
terenie Gminy Juchnowiec Kościelny; 
brak ofert, przetarg unieważniony.
u „Przebudowa ulic w Olmontach: 
Miłej, Pogodnej i Radosnej”; ilość 
ofert 3; Umowa Nr IGK.272.13.2014 
z dnia 24.06.2014r została podpi-
sana z PEUiM, ul. Produkcyjna 102, 
15-680 Białystok na kwotę brutto: 
188 851,41 zł; realizacja przedmio-

tu zamówienia nastąpi w okresie do 
20.07.2014 r.
u „Usługa odbioru i zagospodaro-
wania stałych odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych, 
położonych na terenie Gminy Juch-
nowiec Kościelny”; ilość ofert 5; Umo-
wa Nr 272.14.2014 z dnia 10.06.2014 r. 
została podpisana z firmą „CZYŚCIOCH” 
Sp. z o.o. 15-691 Białystok ul. Kleeber-
ga 20 na kwotę brutto: 662 713,92 zł; 
realizacja przedmiotu zamówienia: od 
01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

u „Modernizacja drogi Szerenosy-
Hołówki Małe”; ilość ofert 5; Umowa 
Nr 272.15.2014 z dnia 18.06.2014r 
została podpisana z firmą BK TRAS 
Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j. z 
siedzibą Hryniewicze 66, 15-378 Biały-
stok na kwotę brutto: 119 556,00 zł; 
realizacja przedmiotu zamówienia do 
30.09.2014 r.
u „Modernizacja i rozbudowa ist-
niejącej bazy spotrowej przy Ze-
spole Szkół w Juchnowcu Górnym”; 
ilość ofert 2; etap wyboru najkorzyst-
niejszej oferty; realizacja przedmio-

tu zamówienia nastąpi w okresie do 
31.10.2014 r.
u „Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla zadania pn. Energoosz-
czędne oświetlenie uliczne w Gmi-
nie Juchnowiec Kościelny w ramach 
programu SOWA”; ilość ofert 3; wy-
brano najkorzystniejszą ofertę: ESCO 
PROJEKT Roman Dębowski 05-270 
Marki ul. M. Małachowskiego 1/107;  
ofertowa cena brutto 62 730,00 zł; re-
alizacja przedmiotu zamówienia nastąpi 
w okresie do 28.02.2015 r.

WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - stan na 26.06.2014 r.

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

u4 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpa-
trzenia uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Lewickie - obszar pla-
nistyczny Lewickie (linia gazowa);
u8 kwietnia 2014 r. w sprawie roz-
patrzenia wniosków do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Lewickie i 
Lewickie Kolonia obszar planistyczny 
„Lewickie produkcja”;
u14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmia-
ny w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Juchnowiec Kościelny na 
lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty 
długu i spłat zobowiązań na lata 2014-
2024; 
u15 kwietnia 2014 r. w sprawie ogło-
szenia naboru wniosków o udzielenie 
dotacji na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, znajdującym się na terenie 
Gminy Juchnowiec Kościelny;
u22 kwietnia 2014 r. w sprawie wy-
znaczenia obwodowej komisji wybor-
czej w Gminie Juchnowiec Kościelny 
do celów głosowania koresponden-
cyjnego;
u24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2014 rok;
u28 kwietnia 2014 r. w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki długoterminowej z 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej;
u29 kwietnia 2014 r. w sprawie przed-
łożenia Radzie Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny sprawozdania finansowego za 
2013 r.;
u5 maja 2014 r. w sprawie powołania 
obwodowych komisji wyborczych w 
wyborach posłów do Parlamentu Eu-
ropejskiego zarządzonych na dzień 25 
maja 2014 r.;
u7 maja 2014 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2014 rok;
u7 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej 
komisji wyborczej;
u8 maja 2014r. w sprawie zmiany za-
rządzenia Nr ORG.0050.364.2014 
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny 
z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie po-
wołania obwodowych komisji wybor-
czych w wyborach posłów do Parla-
mentu Europejskiego zarządzonych 
na dzień 25 maja 2014 r.;

u12 maja 2014 r. w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia członkostwa  w obwodo-
wej komisji wyborczej;
u13 maja 2014 r. w sprawie zmiany 
zarządzenia Nr ORG.0050.364.2014 
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z 
dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powoła-
nia obwodowych komisji wyborczych w 
wyborach posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 
2014 r.;
u15 maja 2014 r. w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia członkostwa  w obwodo-
wej komisji wyborczej;
u20 maja 2014 r. w sprawie zmiany 
zarządzenia Nr ORG.0050.364.2014 
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z 
dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powoła-
nia obwodowych komisji wyborczych w 
wyborach posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 
2014 r.;
u21 maja 2014 r. w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia członkostwa  w obwodo-
wej komisji wyborczej
u21 maja 2014 r. w sprawie zmiany za-
rządzenia Nr ORG.0050.364.2014 Wój-
ta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 
maja 2014 r. w sprawie powołania obwo-
dowych komisji wyborczych w wyborach 
posłów do Parlamentu Europejskiego za-
rządzonych na dzień 25 maja 2014 r.;
u21 maja 2014 r. w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2014 rok;
u26 maja 2014 r. w sprawie rozpatrze-
nia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czę-
ści wsi Hryniewicze - obszar planistyczny 
Hryniewicze Wieś;
u11 czerwca 2014 r. w sprawie powoła-
nia Zespołu Zarządzającego Projektem: 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu mieszkańców Gminy Juchnowiec 
Kościelny” współfinansowanym przez 
Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: 
Społeczeństwo Informacyjne - zwiększe-
nie innowacyjności gospodarki, Działanie 
8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu - e-Inclusion;
u 11 czerwca 2014 r. w sprawie ogło-
szenia otwartego konkursu ofert na reali-
zację zadania publicznego.

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY  
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 

od 10.04.2014 do 11.06.2014 r.

Sposób gromadzenia od-
padów komunalnych, w dal-
szym ciągu obejmuje: odpady 
komunalne zmieszane zbiera-
ne w pojemniku oraz odpady 
posegregowane zbierane w wor-
kach (nieruchomości zamieszka-
łe) lub pojemnikach (nierucho-
mości niezamieszkałe): u szkło 
(worek/pojemnik zielony) u pa-
pier (worek/pojemnik niebieski); 
u tworzywa sztuczne i opako-
wania wielomateriałowe (wo-
rek/pojemnik żółty) oraz nowo 
wprowadzona frakcja u odpady 
zielone (worek/pojemnik szary), 
czyli ścięta trawa, kwiaty, łodygi 
i inne części roślin, liście i drob-
ne gałęzie. Odpady zielone będą 
zbierane od marca do listopada.

Selektywnie zbierane odpa-
dy komunalne można przeka-
zywać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunal-
nych przy Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w Hry-
niewiczach, który jest czynny 
w poniedziałki, środy, czwart-
ki i piątki w godz. 8.00-16.00 
praz  w soboty w godz. 7.00-
14.30. W PSZOK zbierane są: 
u papier i makulatura u szkło u 
tworzywa sztuczne u metale u 
opakowania wielomateriałowe u 
odpady komunalne ulegające bio-
degradacji, w tym odpady opako-
waniowe ulegające biodegradacji 

u przeterminowane leki u che-
mikalia u zużyte baterie i akumu-
latory u zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny u meble i inne 
odpady wielkogabarytowe u od-
pady budowlane i rozbiórkowe u 
zużyte opony u odpady zielone 
u ubrania i tekstylia.

Do PSZOK nie są przyjmo-
wane: u zmieszane odpady ko-
munalne u odpady zawierają-
ce azbest u materiały izolacyjne: 
styropian budowlany, wełna mi-
neralna, papa u szyby samocho-
dowe u szkło zbrojone i harto-
wane u części samochodowe u 
odpady od osób fizycznych w ro-
dzaju i ilościach wskazujących na 
pochodzenie z innego źródła niż 
gospodarstwo domowe u odpa-
dy od przedsiębiorców i instytu-
cji w rodzaju i ilościach wskazu-
jących na pochodzenie inne niż 
odpady komunalne u odpady 
niezidentyfikowane, niewiado-
mego pochodzenia i składu. 

Odpady dostarczone do 
PSZOK przyjmowane są od wy-
twórcy odpadu komunalnego po 
okazaniu dokumentu potwier-
dzającego jego tożsamość lub od 
osoby trzeciej po okazaniu doku-
mentu potwierdzającego jej toż-
samość oraz oświadczenia wy-
twórcy odpadu komunalnego o 
zleceniu osobie trzeciej dostarcze-
nia tych odpadów do PSZOK. 

Nowy odbiorca śmieci
Od 1 lipca br. do 30 czerwca 2015 r. odpady komunalne z 

nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Juchnowiec 
Kościelny odbierać będzie firma CZYŚCIOCH SP. Z O. O. Nie 
ulega zmianie system płatności – bez wezwania raz na kwartał 
(do 10 marca, 10 czerwca, 10 września, 10 grudnia).

W sprawie uwag lub informacji należy dzwonić pod nr tel.: 
85 662 98 00 (Czyścioch Sp. z o. o.),
85 719 50 60 (Urząd Gminy – odbiór odpadów),
85 713 28 91 (Urząd Gminy – płatności).
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Odpady komunalne: 
u zbieramy do przeznaczonych do tego pojemników i worków u w dniu odbioru, do godz. 6:00, wystawiamy 
w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia 
na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma wystawiamy na chodnik lub ulicę przed wejściem na 
posesję.
Odpady wielkogabarytowe, „elektrośmieci”, zużyte opony, ubrania i tekstylia:
u w dniu odbioru, do godz. 6:00, wystawiamy przed posesję nie ograniczając użytkowania pasa drogowego.
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W niedzielę, 15 czerwca br. 
w Ośrodku Kultury w Gminie 
Juchnowiec Kościelny odby-
ła się promocja książki „Pokój 
cieniom. Ziemi Juchnowiec-
kiej historie nieokrzyczane” 
autorstwa księdza Stanisława 
Niewińskiego. 

Pochodzący z Lewickich ks. 
Stanisław Niewiński od lat, pra-
cowicie i wytrwale, odkrywa i 
propaguje historię Ziemi Juchno-
wieckiej. Jako pierwszy w 2006 
roku wydał monografię doty-
czącą dziejów obszaru dzisiej-
szej gminy Juchnowiec Kościel-
ny „Juchnowiec. Dzieje parafii”. 
Otwierała ona serię „Białostoc-
kie Studia Historyczno-Kościel-
ne”. Publikacja choć przedsta-
wiała przede wszystkim dzieje 
juchnowieckiej parafii, zawierała 
też wiele nieznanych przedtem 
informacji dotyczących świeckiej 
sfery życia na tych terenach. 

W latach 2008-2010 ksiądz 
Niewiński opublikował na ła-
mach lokalnego miesięcznika 
„Nasza Gmina” cykl 20 arty-
kułów dotyczących historii te-
renów dzisiejszej gminy Juchno-
wiec Kościelny. Teksty te, bogato 
ilustrowane i opatrzone przypi-
sami, cieszyły się wielkim po-
wodzeniem wśród czytelników. 
To one, poprawione i uzupeł-
nione, a także kilka nowych, 
dotąd niepublikowanych, zło-
żyły się na książkę „Pokój cie-
niom. Ziemi Juchnowieckiej 
historie nieokrzyczane”. Auto-
rem przedmowy jest bp. Henryk 
Ciereszko, również pochodzący 
z gminy Juchnowiec Kościelny.

Juchnowieckie historie 
nieokrzyczane

Jagiellonia z Pasją
W sobotę, 12 lipca na sta-

dionie w Juchnowcu Dolnym 
rozegrany zostanie mecz po-
między Pasją Kleosin i Jagiello-
nią Białystok. 

Pasja niedawno pojawiła się 
na futbolowej mapie Podlasia. 
Klub rozwija się błyskawicznie. 
Pierwszy sezon w A klasie za-
kończył na drugim miejscu w ta-
beli, dzięki czemu awansował do 
klasy okręgowej. 

Sympatyków Pasji, Jagiello-
nii oraz wszystkich mieszkań-

ców gminy zapraszamy nie tylko 
na historyczny mecz, ale także 
na piknik  promujący aktywny, 
zdrowy, ekologiczny tryb życia. 
W programie m.in. bezpłatne 
badania lekarskie, zabiegi oraz 
konsultacje kosmetyczne, gry ru-
chowe, konkursy z atrakcyjny-
mi nagrodami. Piknik w ramach 
projektu „W Juchnowcu kultu-
ra, zdrowie i natura” organizuje 
Ośrodek Kultury w Gminie Juch-
nowiec Kościelny we współpracy 
z Urzędem Gminy.

Publikacja autorstwa Józefa Maroszka 
powstała w ramach projektu „Pięć wie-
ków Ziemi Juchnowieckiej” współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju” realizowane-
go przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Juchnowcu Kościelnym. Obszerny tom 
przedstawia historię terenów dzisiejszej gminy Juchnowiec Kościelny 
od czasów najdawniejszych po współczesność. Lektura dostarcza in-
formacji o życiu społecznym i religijnym, o sytuacji politycznej i gospo-
darczej na tych terenach na przestrzeni wieków. Omawia stosunki wła-
snościowe, dzieje majątków, dworów i ich właścicieli.

W nagrodę za dobre wyni-
ki w testach postępu oraz syste-
matyczną naukę, pięcioro gim-
nazjalistów z Kleosina pojedzie 
na obóz językowy do Londynu. 
Wyjazd ufundowany jest przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej w ramach progra-
mu Youngster, umożliwiającego 
dodatkową naukę języka angiel-

skiego. Piątka z Kleosina znalazła 
się wśród 25 gimnazjalistów w 
Polsce, którzy osiągnęli najlepsze 
postępy. Co roku Fundusz orga-
nizuje też konkurs na wiodące-
go nauczyciela. W tym roku na-
grodę – dwutygodniowy pobyt 
w Oxfordzie – otrzymała Urszu-
la Szczuka, nauczycielka z Kle-
osina.

Z Kleosina do Londynu

6 czerwca br. odbyło się spo-
tkanie członków grupy „Nowa 
Przyszłość” z gimnazjum w Ze-
spole Szkół im. Ks. Jerzego Popie-
łuszki w Juchnowcu Górnym z 
wójtem Krzysztofem Marcino-
wiczem. Wynikiem spotkania 
było podpisanie deklaracji wy-
rażającej chęć podjęcia dalszych 
konsultacji dotyczących utworze-
nia Młodzieżowej Rady Gminy.

Grupa „Nowa Przyszłość” 
powołana została w związku z 
udziałem w ogólnopolskim pro-
jekcie „Gramy w radę, damy 

radę”. Młodzież przez cały rok 
realizowała zadania związane z 
szeroko pojętym wychowaniem 
obywatelskim. Działania mło-
dzieży zostały bardzo wysoko 
ocenione. „Nowa Przyszłość” 
kończy projekt na pierwszym 
miejscu w rankingu ogólnopol-
skim i wojewódzkim oraz na 
pierwszym miejscu w rankingu 
wyróżnień (zdobyli ich aż 14 na 
18 możliwych). Koordynatora-
mi projektu byli Alicja i Marek 
Borchert, nauczyciele ZS w Juch-
nowcu Górnym.

Grali w Radę

Pieć wieków naszej historii

21 czerwca br. pierwszym 
kopnięciem piłki wójt Krzysztof 
Marcinowicz oficjalnie otwo-
rzył nowe boisko w Olmon-
tach. Podczas pikniku, oprócz 
emocji sportowych miały miej-

sce pokazy taneczne, pokazy 
trików piłkarskich, konkursy, a 
nawet inscenizacja historyczna 
„Bitwa pod Olmontami”. Pik-
nik zwieńczyło ognisko i dys-
koteka pod gwiazdami.

Olmonty mają boisko sportowe
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Trzykrotnie na scenie Ośrod-
ka Kultury w Gminie Juchno-
wiec Kościelny wystawiany był 
spektakl „Tylko nie Zenuś” w 
wykonaniu grupy teatralnej 
„Trylobit” złożonej z osób do-
rosłych i trzykrotnie zgroma-
dził komplet widzów, którzy 
doskonale się bawili.

Rzecz dzieje się na Olimpie, ale 
zamieszkujący go bogowie mają 
całkiem współczesne i przyziem-
ne problemy. Autorką i reżyserką 
spektaklu jest Teresa Radziewicz. 
Na scenie występują: Agniesz-

ka Maliszewska, Marek Muszyń-
ski, Teresa Muszyńska, Anna Ra-
dziewicz, Grzegorz Radziewicz, 
Teresa Radziewicz, Krzysztof So-
kólski, Zofia Szczytko, Agniesz-
ka Więsław, Iwona Woźniuk, 
Agnieszka Zarachowicz. O efek-
ty dźwiękowe i świetlne dba Woj-
ciech Litwiejko.

Grupa „Trylobit” działa w 
ramach warsztatów teatralnych 
prowadzonych przez Ośrodek 
Kultury w Gminie Juchnowiec 
Kościelny realizujący projekt 
„Kulturalny Juchnowiec”.

„Tylko nie Zenuś”  
zrobił furorę

Po raz kolejny za-
wodnicy KS Sumo 
Koluch mieszkający 
w Bielach, Klewino-
wie i Kleosinie odnie-
śli międzynarodowe i 
krajowe sukcesy.

W Pucharze Polski 
w Koluchstyl Karol 
Sobolewski zdobył złoty medal 
(kat. 65 kg), Patryk Pietrzeniak 
dwa srebrne medale (kat. 82 kg i 
91 kg). Otwarte Mistrzostwa Li-
twy w Koluchstyl, Sumo i Alysh 
zdominowali zawodnicy z gmi-
ny Juchnowiec Kościelny. Zło-
te medale zdobyli: Tomasz So-
bolewski (kat. 73 kg), Łukasz 
Zajkowski (kat. 82 kg) i Patryk 
Pietrzeniak (kat 91 kg), Stefan 
Rafał Koluch zajął III miejsce 
(kat. 65 kg) oraz w sumo rów-
nież III miejsce (kat. do 70 kg) i 
w alysh I miejsce (kat. 60 kg). III 
miejsce w alysh zdobył Patryk 
Pietrzeniak (kat. 90 kg).

W IV Mistrzostwach Europy 
w Koluchstyl na Łotwie, w któ-
rych startowało 16 państw, a 

przedstawiciele z 23 państw byli 
obserwatorami, polska repre-
zentacja zdominowała wszyst-
kie kategorie zdobywając 9 zło-
tych medali indywidualnie i 
jeden drużynowo, w klasyfika-
cji państw plasując się na pierw-
szym miejscu przed Białorusią, 
Litwą i Łotwą.

Zawodnicy klubu Sumo Ko-
luch spisali się doskonale. Zło-
te medale zdobyli: Karol So-
bolewski (kat. 65 kg) i Bartosz 
Łętowski (kat. 73 kg – Podlasie 
Białystok), a II miejsce zajął To-
masz Sobolewski (kat. 73 kg). 
Wiesław Karol Koluch (kat. 82 
kg) uplasował się na pierwszym 
miejscu, a Patryk Pietrzeniak 
(kat. 91 kg) zdobył srebro. 

KS Sumo Koluch górą

Komisariat Policji w Łapach  
prowadzi nieodpłatne znakowanie mienia  

(np. rowery, laptopy i inne przedmioty wartościowe). 
Znakowanie odbywa się  

w każdą środę w godz. 14-16 i w czwartek w godz. 8-11  
w punkcie przyjęć interesantów w siedzibie dawnego  

Posterunku Policji w Juchnowcu Górnym przy ul. Szkolnej 1, 
podczas dyżuru dzielnicowego sierż. szt. Tomasza Łapińskiego.

Do oznakowania przedmiotów wartościowych wymagana jest 
karta gwarancyjna z numerem identyfikującym dany przedmiot 
i – koniecznie – dokument tożsamości pełnoletniego właściciela. 
Wskazane jest posiadanie dowodu zakupu danego przedmiotu. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu  
85 715 82 33.

Punkt Przyjęć Interesantów w Juchnowcu Górnym  
przy ul. Szkolnej 1 – tel. 85 719 60 97 w godzinach dyżuru 

(wszystkie środy 16.00-18.00 i wszystkie czwartki 10.00-13.00). 
Komisariat Policji w Łapach, ul. Główna 5  

– tel. 85 715 82 12 (dyżurny).  
Komisariat Policji IV w Białymstoku, ul. Słowackiego 1  

– tel. 85 670 21 65 (dzielnicowy), tel. 85 670 32 44 (dyżurny).
Numery policyjnych telefonów zaufania: 85 670 27 37, 85 

670 28 00, 800 156 032

Oznakuj swoje mienie

W związku z ustanowieniem  
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że:
od 16 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie  

„Karty Dużej Rodziny”. Jest ona przyznawana jest bezpłatnie  
i przysługuje niezależnie od dochodu.

Wniosek oraz szczegółowe informacje uzyskać można  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościel-
nym z siedzibą w Księżynie, ul. Alberta 2, tel. 85 663 23 92 oraz 

na stronie internetowej www.juchnowiec.gmina.pl/gops

Karta Dużej Rodziny

19 lipca 2014 r. w godz. 9-14
w NZOZ Arte-Medica przy ul. Zambrowskiej 36 w Kleosinie
będzie można oddać krew w ramach kampanii społecznej 

„Twoja krew – Moje życie”.

Twoja krew – moje życie

2. Bieg Konopielki za nami
Ta zyskująca popularność 

impreza odbyła się 24 maja br. 
Na liście startowej biegu głów-
nego znalazło się 200 osób, w 
tym wielu mieszkańców gminy 
(na zdjęciu). Ostatecznie na 10 
km wystartowało 170 zawodni-
ków, o 40 więcej niż przed ro-
kiem. W biegach towarzyszą-

cych – familijnym i z VIP-ami 
– frekwencja również była więk-
sza niż w ub. r. Wśród pa najlep-
sza była ubiegłoroczna zwycięż-
czyni Beata Lupa, wśród panów 
również zwycięzca sprzed roku 
Bogusław Andrzejuk. Najszyb-
szym mieszkańcem gminy był 
Kamil Al-Ghazali z Olmont.



30 maja br. na stadionie w 
Juchnowcu Dolnym 12 samo-
rządowych zespołów rywali-
zowało w XI Spartakiadzie Po-
wiatu Białostockiego. Zwyciężył 
Tykocin przed Zabłudowem i 
Gródkiem. Juchnowiec Kościel-
ny – z wójtem gminy Krzysz-
tofem Marcinowiczem na czele 
– walczył dzielnie i ostatecznie 
został sklasyfikowany na wyso-
kiej czwartej pozycji. 

Rywalizacja była niesłycha-
nie zacięta. Nasza gmina naj-
lepiej spisała się w bloku rekre-
acyjnym, a w konkurencjach 
lekkoatletycznych zajęła trzecie 
miejsce. 

Miejsca jednak schodzą na 
dalszy plan. Ważne, że samo-
rządowcy z różnych gmin mo-
gli spotkać się ze sobą, wymie-
nić doświadczenia, a przy okazji 
sprawdzić na sportowym polu. 
Miło nam, że bardzo wysoko 

oceniono juchnowiecką gościn-
ność i organizację. Spartakia-
dę organizował Urząd Gminy w 
Juchnowcu Kościelnym oraz Sta-
rostwo Powiatowe w Białymsto-
ku. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy włączyli się w organizację, 
zwłaszcza nauczycielom Zespo-
łu Szkół w Juchnowcu Górnym 
i Kleosinie.

Klasyfikacja końcowa:
1. Tykocin (149 pkt)
2. Zabłudów (144)
3. Gródek (135) 
4. Juchnowiec Kościelny (125)
5. Dobrzyniewo Duże (104)
6. Suraż (98)
7. Zawady (89,5)
8. Supraśl (89)
9. Choroszcz (83,5)
10. Łapy (80)
11. Starostwo Powiatowe (64)
12. Turośń Kościelna (57,5)

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

Spartakiada samorządowa

20.07 – Otwarcie Dni Ziemi Juchnowieckiej  
460-lecie powstania folwarku i wsi Złotniki  

oraz 60-lecie OSP w Złotnikach 
21.07 - III Towarzyskie Zawody Wędkarskie  

o „Złotą Rybkę Juchnowiecką” na akwenie w Koplanach*

22.07 - Turystyczny rajd po najciekawszych zakątkach  
gminy Juchnowiec Kościelny*

23.07 - Mecz piłkarski z udziałem  
gminnych samorządowców w Brończanach
24.07 - Spartakiada Gminna w Kleosinie

25.07 - Podsumowanie projektu: „Kulturalny Juchowiec  
- gminne warsztaty artystycze” we Frampolu 
26.07 - III Międzynarodowy Turniej Petanque  
o Puchar Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny*  

oraz piknik rodzinny w Hermanówce
27.07 - Finałowa Niedziela i wielki festyn  

na stadionie w Juchnowcu Dolnym  
w programie m.in. konkurs kulinarny i koncert zespołu „Skaner”

ZAPRASZAMY
* zapisy i informacje w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny,  
Pl. Królowej Rodzin 1, tel. 85 719 60 56 oraz na www.okjuchnowiec.pl
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