
Szanowni Mieszkańcy  
Gminy Juchnowiec Kościelny
Przekazując w Wasze ręce kolejny numer 
Biuletynu, jest mi miło ogłosić mały jubileusz. 
W tej kadencji jest to bowiem numer 10. 
Staramy się i nadal będziemy się starać, abyście 
znajdowali w biuletynach informacje ważne, 
pożyteczne i rzetelne. Oczywiście, z racji na 
częstotliwość ukazywania się i objętość, nie 
zamieścimy tu wszystkiego, co dzieje się  

w naszej gminie, dlatego zapraszam na stronę internetową urzędu, 
a także do bezpośredniego kontaktu – zarówno ja, jak i pracownicy 
urzędu gminy chętnie się z Państwem spotkamy i udzielimy wszelkich 
informacji. Tymczasem polecam aktualne wydanie Biuletynu,  
a zwłaszcza teksty dotyczące oświaty w naszej gminie, wszak dobro 
naszych dzieci, jak sądzę, dla nas wszystkich jest ważne.

Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny K

oś
ci

ół
 p

w
. N

ie
po

ka
la

ne
go

 P
oc

zę
ci

a 
N

M
P 

w
 T

ry
cz

ów
ce

BIULETYN
INFORMACYJNY

GMINY
ISSN 2299-1719               PAŹDZIERNIK 2013, NR 3(10) 

Juchnowiec Kościelny

1367 uczniów rozpoczęło naukę w naszych szkołach
Pierwsze miesiące roku 

szkolnego 2013/2014 już za 
nami. Nauczyciele i uczniowie 
z pewnością dawno wdrożyli 
się do pracy i nauki. Pewnie też 
coraz rzadziej wspominają mi-
nione wakacje, a coraz częściej 
myślą o ostatnim dzwonku. 

Nowy rok szkolny, to nowe 
wyzwania – dla uczniów nowy 
materiał do opanowania, dla 

nauczycieli i dyrekcji szkół mie-
rzenie się ze stawianymi wy-
maganiami i zmianami jakie 
corocznie funduje im minister-
stwo. 

Nowy rok szkolny to także 
swego rodzaju wyzwanie dla 
organu prowadzącego szkoły, 
czyli dla gminy. Tu także przed 
pierwszym dzwonkiem wszyst-
ko musi być zapięte na ostatni 

guzik. A najtrudniej zapiąć gu-
zik budżetu. 

– Każdy uczeń w naszych 
szkołach, to konkretne pienią-
dze w ramach subwencji oświa-
towej – mówi skarbnik Anna 
Jakuć. – To prawda, jednak nie 
na wszystko one wystarczą. Na 
gminy nakładane są kolejne 
zadania dotyczące obowiązku 
szkolnego, a nie idą za tym do-

datkowe kwoty, albo są to kwo-
ty znacznie poniżej potrzeb. 

W tym roku, podobnie jak 
i w poprzednich, do subwencji 
musimy dopłacić ze środków 
własnych prawie 7 mln zł. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że subwen-
cja wynosi ok. 10 mln zł, jest 
to kwota w znaczny sposób 
wpływająca na budżet.

Cd. na str. 6. 



 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNYPAŹDZIERNIK 2013, NR 3(10)  BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY PAŹDZIERNIK 2013, NR 3(10)

2 3

BIULETYN INFORMACYJNY  
URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
– wydawnictwo bezpłatne 
Wydawca: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
Adres: ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
Tel.: 85 713 28 80
e-mail: media@juchnowiec.gmina.pl

Sesje Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
2 sierpnia 2013 r. odbyła się 
XXVIII sesja Rady Gminy Juch-
nowiec Kościelny. 

Podczas sesji wójt Krzysz-
tof Marcinowicz poinformo-
wał o nabyciu prawa użytkowa-
nia wieczystego niezabudowanej 
nieruchomości (teren pod świe-
tlicę) o powierzchni 0,1723 ha w 
obrębie Horodniany za kwotę 41 
352,00 zł, a także o nabyciu pra-
wa własności niezabudowanych 
nieruchomości: w obrębie Sol-
niczki (o pow. 0,0545 ha za kwo-
tę 545,00 zł, o pow. 0,0681 ha za 
kwotę 681,00 zł) i w obrębie Kle-
osin (o pow. 0,0556 ha i 0,0436 
ha łącznie za kwotę 992,00 zł). 
Przedstawił także nowo wybra-
ną sołtys wsi Olmonty panią Mi-
rosławę Kucińską.

Sołtys wsi Księżyno Ko-
lonia pytała o realizację dro-
gi gminnej przez wieś Księżyno 
Kolonia. Wójt wyjaśnił, że wy-
płacane są odszkodowania z ty-
tułu przejęcia działek pod drogę, 
jest też projekt i pozwolenie na 
budowę, a realizacja inwestycji 
zależy od możliwości budżeto-
wych gminy.

Sołtys wsi Księżyno nawią-
zał do zawieszenia budowy ob-
wodnicy Księżyna ze względu 
na protesty mieszkańców. Po-
wiedział, że należy kierować się 
zasadą dobra wspólnego, a nie 
tylko określonej grupy ludzi. 
Ruch samochodowy w Księży-
nie obecnie wynosi 17 tys. sa-
mochodów na dobę, szacuje się, 
że do 2030 r. wzrośnie do 30 

tys. Wójt dodał, że nie opowia-
dał się za żadnym z wariantów 
obwodnicy, natomiast najważ-
niejszą sprawą było, aby zo-
stała ona wybudowana. Urząd 
marszałkowski pieniądze prze-
znaczone na budowę obwodni-
cy przesunął na inną inwestycję. 
Wszystko wskazuje na to, że co 
najmniej przez 3 lata nie będzie 
budowy obwodnicy Księżyna w 
planach  województwa. 

Radni przyjęli 11 uchwał i 
odłożyli jedną uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości.

Podjęte uchwały:
u w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego odprowadzania ścieków 
określonych przez Spółdzielnię Mieszka-
niową w Kleosinie;
u w sprawie nadania nazwy ulicy do-
tychczas nieoznaczonej we wsi Izabelin, 
gmina Juchnowiec Kościelny;
u w sprawie terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi przez wła-
ścicieli nieruchomości na terenie gminy 
Juchnowiec Kościelny;
u w sprawie określenia przypadków, w ja-
kich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym 
wymiarze godzin można obniżyć tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć, a także ustalenia 
warunków i trybu jego obniżenia;
u w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym;
u w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Białostockiemu na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi po-
wiatowej Nr 1549B we wsi Horodniany 
na odcinku od skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką Nr 672 do końca nawierzchni 
bitumicznej w kierunku Turczyna;
u w sprawie zmian w budżecie na 2013r.;
u w sprawie wyrażenia woli współpra-

cy w zakresie realizacji Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych w Białostockim 
Obszarze Funkcjonalnym.

2 września 2013 r. odbyła się 
XXIX nadzwyczajna sesja Rady 
Gminy Juchnowiec Kościelny. 

Głównym powodem zwo-
łania sesji nadzwyczajnej była 
potrzeba podjęcia uchwały do-
tyczącej opracowania i wdro-
żenia na terenie gminy pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej. 
Narodowy Funduszu Ochrony 
Środowiska ogłosił możliwość 
ubiegania się o środki na ten 
cel, a ponadto może to być je-
den z warunków ubiegania się 
o środki pomocowe w perspek-
tywie 2014-2020. 

Podjęte uchwały:
u w sprawie wyrażenia zgody na przy-
stąpienie do opracowania i wdrożenia 
planu gospodarki niskoemisyjnej;
u w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości;
u w sprawie zmiany Uchwały Nr 
III/17/10 Rady Gminy Juchnowiec 
Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w 
sprawie uzupełnienia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych o inne 
formy wychowania przedszkolnego.

26 września 2013 r. odbyła się 
XXX sesja Rady Gminy Juchno-
wiec Kościelny. 

Podczas sesji wójt poinfor-
mował m.in., iż od ostatniej se-
sji nie zbyto, ani nie nabyto 
żadnych nieruchomości stano-
wiących mienie gminy Juchno-
wiec Kościelny, natomiast podpi-
sano aneks na dzierżawę działek 
gminnych ze spółką „Lech” zgod-
nie z podjętą uchwałą, odbył się 
też przetarg na przebudowę dróg 
w Olmontach, podpisano umo-
wę na wykonanie spinki wodo-
ciągowej Zajączki-Wojszki, a tak-
że wybrano nowego sołtysa wsi 
Solniczki. Został nim pan Jacek 
Prus.

Skarbnik Anna Jakuć omó-
wiła sprawozdanie z wykona-
nia budżetu gminy za I półro-
cze 2013 r. Radni nie zgłosili 
żadnych uwag.

Informację dotyczącą funk-
cjonowania gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie gmi-
ny przedstawił Tadeusz Kłosek 
prezes spółki Wodociągi Pod-
laskie. Wynika z niej, iż wy-

stępują niedobory wody, zaś 
infrastruktura nie nadąża za 
rozwojem budownictwa na te-
renie gminy. Ponadto wskazał 
na wiele potrzeb, również w za-
kresie inwestycji i unowocze-
śnienia urządzeń. 

Wójt odnosząc się do wy-
powiedzi prezesa powiedział, 
że funkcjonowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gmi-
ny pozostawia wiele do życzenia, 
a rozwiązanie problemów nie jest 
sprawą łatwą. Z jednej strony 
mamy  zaniedbania z lat poprzed-
nich, których nie uda się szybko 
zlikwidować, z drugiej zaś mamy 
szybki rozwój budownictwa na 
terenie gminy. Jednakże sukce-
sywnie w uzgodnieniu z Wodo-
ciągami Podlaskimi realizowane 
są inwestycje zmierzające do po-
prawy obecnego stanu.

Podjęte uchwały:
u w sprawie odmowy zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Juchnowiec 
Kościelny;
u w sprawie ustanowienia flagi Gminy 
Juchnowiec Kościelny oraz zasad jej 
stosowania;
u w sprawie zmiany Uchwały Nr 
III/17/10 Rady Gminy Juchnowiec 
Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w 
sprawie uzupełnienia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych o inne 
formy wychowania przedszkolnego;
u w sprawie rozpatrzenia wezwa-
nia do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego wniesionego przez Jerzego i 
Teresę Siwek;
u w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Brończa-
ny – obszar planistyczny Brończany;
u w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym;
u w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości;
u w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości;
u w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości;
u w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości i udzielenie 
bonifikaty;
u w sprawie wyrażenia zgody na naby-
cie nieruchomości;
u w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie stowarzyszenia pod nazwą 
Stowarzyszenie Białostockiego Obsza-
ru Funkcjonalnego;
u w sprawie zmian w budżecie w 
2013 r.;
u w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Juch-
nowiec Kościelny na lata 2013-2016 
wraz z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2013-2022.

Punkt Przyjęć Interesantów 
w Juchnowcu Górnym przy 
ul. Szkolnej 1 otwarty jest we 
wszystkie środy w godz. 16.00-
18.00 i wszystkie czwartki w 
godz. 10.00-13.00. Tel. 85 719 
60 97 (w godzinach dyżuru). 

Dzielnicowi na terenie Gminy 
Juchnowiec Kościelny: mł. asp. 
Mirosław Ustimowicz (rejon 
Kleosin, Księżyno, Księżyno 
Kolonia, Horodniany, Ignatki-
Osiedle),  sierż. szt. Tomasz Ła-
piński (pozostała część gminy).

W dniach 13-14 lipca 2013 
roku w Augustowie odbyły się 
X Podlaskie Spotkania Sołty-
sów, podczas których m.in. 
wybrano władze na kolejną ka-
dencję. Prezesem został Stani-
sław Małachwiej, a na człon-
ków zarządu wybrano Teresę 
Gałecką sołtys wsi Lewickie 
oraz Adama Radłowskiego. 

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy owocnej pracy.

L.p.  SOŁECTWO  ZADANIE     KWOTA 

1. Baranki   Zakup tłucznia     7.697,87
2. Biele   Remont świetlicy     8.485,44
3. Bogdanki   Wyposażenie świetlicy    7.316,78
4. Brończany   Zagospodarowanie działek nr 79 i nr 89 11.534,10
5. Czerewki, Kożany  Remont świetlicy     9.044,36
6. Dorożki   Remont świetlicy     8.587,06
7. Hermanówka  Plac zabaw     8.612,46
8. Hołówki Duże  Zakup wiaty przystankowej    3.800,00
    Zakup kostki brukowej    1.973,01
    Wyposażenie świetlicy    2.000,00
    Festyn      1.500,00
9. Hołówki Małe  Remont świetlicy     7.570,84
10. Horodniany  Budowa świetlicy    10.000,00
    Festyn      1.686,53
11. Hryniewicze   Budowa świetlicy    17.478,98
12. Ignatki   Rozbudowa placu zabaw   14.277,89
13. Ignatki-Osiedle  Wykonanie chodnika    8.000,00
    Przejścia w formie ograniczników szybkości 17.400,00
14. Janowicze   Remont remizy     8.078,95
15. Janowicze Kolonia  Zakup żwiru     6.503,81
16. Juchnowiec Dolny  Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego 13.973,03
17. Juchnowiec Dolny Kolonia Zakup sprzętu przeciwpożarowego   6.198,94
18. Juchnowiec Górny  Siłownia zewnętrzna   13.640,00
19. Juchnowiec Kościelny Plac zabaw     6.006,52
    Zakup przystanku     3.800,00
20. Kleosin   Siłownia zewnętrzna   10.000,00
    Zakup sprzętu sportowego   11.000,00
    Promocja i ochrona zdrowia    3.000,00
    Wyposażenie świetlicy    1.405,50
21. Klewinowo  Remont świetlicy    11.584,91
22. Koplany   Remont budynków gminnych  10.721,12
23. Koplany Kolonia  Doprowadzenie prądu do wiaty   2.000,00
    Plac zabaw     7.603,28
24. Księżyno   Piłkochwyty na boisku szkolnym  22.100,00
    Tablica informacyjna    200,00
    Festyny      3.104,50
25. Księżyno Kolonia  Zakup i montaż siatek bramkowych i ochronnych 3.640,00
    Zakup 2 ławek wolnostojących z oparciem  800,00
    Zakup impregnatu     480,00
    Zakup i montaż tablic informacyjnych   1.710,33
    Zakup materiałów do orynnowania wiaty 1.014,03
    Plac zabaw     1.400,00
26. Lewickie   Wyposażenie świetlicy   14.836,81
27. Lewickie Kolonia  Zakup żwiru     8.993,55
28. Lewickie-Stacja  Zakup wiaty przystankowej    3.800,00
    Oświetlenie drogi     4.900,09
29. Niewodnica Nargilewska Oświetlenie drogi     7.062,73
30. Niewodnica Narg. Kolonia Zakup żwiru     8.155,17
31. Ogrodniczki  Tablice ogłoszeń – sz. 2    1.000,00
    Zakup żwiru     6.291,38
32. Olmonty i Izabelin  Zakup tłucznia    10.200,00
    Zakup sprzętu do piłki siatkowej   4.125,00
    Położenie nawierzchni na placu zabaw   6.535,00
    Tablice informacyjne – 3 szt.    2.455,00
33. Pańki   Zakup żwiru     5.894,08
34. Rostołty   Wniosek nie spełniał warunków i został odrzucony 
35. Rumejki   Zakup żwiru     9.145,98
36. Simuny   Lampy oświetleniowe – 2 szt.   3.000,00
    Zakup żwiru     4.494,62
37. Solniczki   Zakup tłucznia    14.023,84
38. Stanisławowo  Plac zabaw     6.500,00
    Zagospodarowanie terenu    271,93
    Tablica ogłoszeń     1.000,00
    Festyny      3.000,00
39. Szerenosy   Zakup tłucznia     9.323,82
40. Śródlesie   Zakup gabloty     2.000,00
    Nawiezienie ziemi     7.347,07
    Wyrównanie terenu    1.000,00
    Utrzymanie chodnika    1.000,00
    Koszenie działki gminnej    1.000,00
41. Tryczówka  Zakup żwiru     5.570,84
    Zabezpieczenie fundamentu świetlicy   2.000,00
42. Wojszki   Zakup tłucznia     9.908,15
43. Wólka   Zakup tłucznia     8.180,57
44. Zajączki   Zakup żwiru     6.198,94
45. Zaleskie   Zakup tłucznia     5.512,99
46. Złotniki   Zakup krzeseł oraz naczyń (wyposażenie)  7.926,52

Fundusz 
Sołecki 2014

Do końca września br. so-
łectwa przedstawiły ustalone 
na zebraniach zadania na 2014 
rok, na jakie przeznaczą pie-
niądze z funduszu sołeckiego. 
W naszej gminie jest to kwo-
ta 498 024 zł, którą podzielo-
no na 46 sołectw proporcjonal-
nie do ilości zameldowanych w 
nich osób. 

Największe kwoty przypadły 
największym miejscowościom: 
Kleosin, Księżyno, Ignatki-
Osiedle i wyniosły po ponad 
25 tys. zł. Najniższą kwotę, nie-
co ponad 5,5 tys. zł otrzymało 
sołectwo Zaleskie.

Z perspektywy kilku lat funk-
cjonowania funduszu sołeckie-
go widać, że to dobry sposób 
na zaangażowanie społeczno-
ści lokalnych. Zazwyczaj pie-
niądze wydawane są w sposób 
przemyślany i z pożytkiem dla 
mieszkańców. Ograniczeniem 
są sztywne przepisy. Zapowia-
dane zmiany, zwłaszcza  moż-
liwości wspólnego działania 
kilku sołectw i możliwość kory-
gowania planów w ciągu roku, 
pozwolą jeszcze bardziej efek-
tywnie gospodarować środka-
mi funduszu. Obecnie wydatki 
z funduszu na kolejny rok pla-
nowane są do końca września 
roku poprzedniego, a to bardzo 
ogranicza i nie pozwala reago-
wać na ważne, nagłe potrzeby, 
które mogą pojawić się w ciągu 
roku, a których nie można było 
przewidzieć wcześniej.

Obok przedstawiamy zapla-
nowane na rok 2014 zadania w 
poszczególnych sołectwach na-
szej gminy oraz ich koszt.

X Podlaskie 
Spotkania Sołtysów

Dzielnicowi i punkt przyjęć
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Finiszują kolejne 
inwestycje

Przebudowa drogi powiatowej Juchnowiec Kościelny-Wojszki do drogi S19; łączny 
koszt 10 mln zł w tym: 3 mln zł NPPDL (schetynówka), 3 515 000 zł powiat białostoc-
ki, 3 515 000 zł gmina Juchnowiec Kościelny; jest to drugi etap inwestycji; całość ok. 
10 km w tym przykrycie asfaltem bardzo kłopotliwego i zniszczonego odcinka drogi 
brukowanej za Wojszkami oraz przebudowa skrzyżowania w Juchnowcu Kościelnym 
na rondo; zakończenie budowy – 16 listopada 2013 r.

Gospodarstwo z Wojszek 
najlepsze w powiecie

Remont i ocieplenie budynku Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym; całkowity 
koszt inwestycji 312 999,60 zł; termin wykonania – 15 listopada 2013 r.; środki unijne: 
130 742 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojszki; całkowity koszt 962 638,13 zł (środki 
z budżetu gminy); termin wykonania – 31 października 2013 r., kontynuacja inwestycji, 
wcześniej wybudowana została oczyszczalnia roślinno-stawowa.

W tegorocznej edycji kon-
kursu na najlepsze gospodar-
stwo ekologiczne na Podlasiu 
nagrodzeni zostali państwo 
Elżbieta i Stanisław Kulpa z 
Wojszek. W kategorii „Eko-
logiczne gospodarstwo towa-
rowe” zajęli drugie miejsce za  
rodziną Rydzewskich ze wsi Je-
mieliste, powiat suwalski. 

Organizatorem rozstrzygnię-
tego 9 października br. w Ty-
kocinie etapu wojewódzkie-
go ogólnopolskiego konkursu 
ogłoszonego przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi był 
Podlaski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie oraz 
Sekretariat Regionalny Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich wo-
jewództwa podlaskiego. Celem 
konkursu jest promocja naj-
lepszych rozwiązań technolo-
gicznych dla gospodarstw eko-
logicznych, rozpowszechnianie 

wiedzy o metodach produkcji 
ekologicznej oraz wymiana do-
świadczeń między producenta-
mi ekologicznymi.

Państwo Elżbieta i Stanisław 
Kulpa gospodarują na blisko 100 
ha ziemi. Zajmują się produkcją 
roślinną i zwierzęcą. Uprawia-
ją głównie grykę i owies, które 
przetwarzają na kaszę i płatki, 
a także pszenicę orkisz, pszenicę 
jarą, żyto, jeczmień i ziemniaki. 
Produkcja zwierzęca to bydło ras 
mięsnych. Gospodarstwo pro-
wadzone jest rodzinnie, a około 
80% produkcji sprzedawane jest 
na rynkach Unii Europejskiej. 

W ciągu ostatnich 10 lat po-
wierzchnia użytków ekologicz-
nych w Polsce wzrosła 11-krot-
nie. W województwie podlaskim 
produkty ekologiczne wytwarza-
ne są w 2 924 gospodarstwach 
na powierzchni 56 367 ha, co 
daje nam 4. miejsce w kraju.

Pan Stanisław (czwarty od prawej) i pani Elżbieta Kulpa (piąta od prawej) wśród laure-
atów konkursu

Budynek mieszkalny w 
Wojszkach, należący do Teo-
dozjusza Ryżyńskiego zo-
stał wyróżniony w organizo-
wanym, już po raz dziewiąty 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego i 
Muzeum Rolnictwa w Ciecha-
nowcu, konkursie za Najlepiej 
Zachowany Zabytek Wiejskie-
go Budownictwa Drewnianego 
w Województwie Podlaskim.

Dom państwa Ryżyńskich 
zbudowany był w 1934 roku i 
do dziś zachował walory este-
tyczne i historyczne. Zawdzię-
cza to właścicielowi, który wła-
snoręcznie naprawiał m.in. 
ubytki w misternych dekora-

cjach okien. Jedną z nagród 
za dbałość o obiekty drewnia-
nej architektury wiejskiej jest 
przywilej oznakowania nagro-
dzonego budynku specjalną ta-
bliczką informującą o udziale w 
konkursie i osiągniętej ocenie. 

Pan Teodozjusz Ryżyński (w środku) 
wśród laureatów i gości 

Konkurs na 
najpiękniejszy zabytek

Doceniona estetyczna zagroda

Starostwo Powiatowe w Bia-
łymstoku już po raz dziewiąty 
rozstrzygnęło konkurs na es-
tetyczną i bezpieczną zagrodę 

wiejską powiatu białostockie-
go. Laureatami w tej kategorii 
są państwo Danuta i Wiesław 
Krawczuk z Niewodnicy Na-
rgilewskiej Kolonii, którzy za-
jęli III miejsce. Jurorzy ocenia-
li estetykę urządzenia zagrody, 
utrzymanie porządku na po-
sesji, przestrzeganie zasad bez-
piecznej pracy i odpoczynku. 

Przebudowa dróg gminnych ul. Leśna, Przejezdna i Jeździecka w miejscowości 
Ignatki-Osiedle; koszt 2 263 229,24 zł; pozyskane środki: 980 952 zł NPPDL (sche-
tynówka); termin wykonania – 15 października 2013 r. 

Wyróżniony w konkursie budynek
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u Przebudowy i remonty dróg w powiecie białostockim
Powiat białostocki obejmu-

jący 15 gmin zarządza naj-
większą ilością dróg spośród 
wszystkich powiatów wo-
jewództwa podlaskiego. Ich 
łączna długość wynosi 1101,1 
km. Najwięcej dróg powiato-
wych, bo aż 124,9 km znajdu-
je się na terenie gminy Gródek, 
a najmniej – 31,4 km – na te-
renie gminy Wasilków. Gmina 
Juchnowiec Kościelny w tej sta-
tystyce zajmuje drugie miejsce. 

Na naszym terenie mamy 120 
km dróg znajdujących się pod 
zarządem powiatu białostoc-
kiego. 

Powiat białostocki stosu-
je zasadę wspólnego finanso-
wania inwestycji na drogach 
powiatowych przez powiat i 
gminy, na których terenie się 
znajdują – po 50% środków z 
budżetów obu jednostek. 

W latach 2011-2013 wartość 
inwestycji na drogach powiato-

wych wyniosła 65 223 456 zł, z 
czego najwięcej, bo ponad 27% 
to wartość inwestycji na terenie 
gminy Juchnowiec Kościelny. Od 
2011 r. do końca br. całkowity 
koszt remontów i przebudowy 
dróg na naszym terenie wyniósł 
17 864 476 zł (z budżetu powiatu  
6 495 176 zł, z budżetu gminy  
6 386 358 zł, środki zewnętrz-
ne 4 982 942 zł). Kolejną gminą 
jest Choroszcz, na terenie której 
wyremontowano drogi powiato-

we na kwotę 11 850 314 zł, da-
lej Łapy (6 084 073 zł), Supraśl 
(5 566 475 zł), Dobrzynie-
wo Duże (4 336 871 zł), Czar-
na Białostocka (4 033 876 zł), 
Zabłudów (3 532 532 zł), Wa-
silków (3 164 131 zł), Gródek  
(2 899 963 zł), Poświętne  
(1 560 179 zł), Turośń Kościel-
na (1 476 070 zł), Suraż (1 297 
128 zł), Tykocin (619 064 zł), 
Michałowo (614 169 zł) i Za-
wady (324 135 zł).

zaprasza mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny
na bezpłatne konsultacje i porady

w zakresie profilaktyki uzależnień, współuzależnień,
rozwiązywania problemów alkoholowych

i narkotykowych oraz przemocy w rodzinie
W ramach dyżuru psychologa udzielane są porady 

u osobom uzależnionym (od alkoholu, narkotyków itp.)
u osobom współuzależnionym (członkom rodzin)
u DDA (Dorosłym Dzieciom Alkoholików)
u pijącym nastolatkom oraz kobietom w ciąży

u porady w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
u oraz wsparcie po zakończeniu leczenia odwykowego

Dyżur odbywa się w środy w godz. 15.00-18.00  
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Księżynie przy ul. Alberta 2 (I piętro, pok. 5)
Tel. 085 663 11 17, kom. 697 011 189

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
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Nasze szkoły  
w statystyce i okiem dyrektorów

u Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
       w Kleosinie 
GIMNAZJUM
liczba uczniów: 306
Liczba oddziałów:14
SZKOŁA PODSTAWOWA
liczba uczniów: 467, w tym I-VI – 396, „0” – 71
liczba oddziałów: 19 + 3 „0”
nauczyciele: ogółem – 76, w tym kontraktowi  
– 5, mianowani – 19, dyplomowani – 52
70 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymia-
rze i 6 nauczycieli w niepełnym

u Przedszkole w Kleosinie 
liczba dzieci: 112
liczba oddziałów: 5
nauczyciele: ogółem – 9, w tym stażysta – 1, 
kontraktowi – 2, mianowani – 2, dyplomowa-
ni – 3
8 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wy-
miarze i 1 nauczyciel w niepełnym

u Zespół Szkół im. Ks. Jerzego  
      Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
GIMNAZJUM
liczba uczniów: 127
liczba oddziałów: 6
SZKOŁA PODSTAWOWA
liczba uczniów: 337, w tym: I-VI – 241, „0” – 96
Liczba oddziałów: 12 + 4 „0”
PRZEDSZKOLE
liczba dzieci: 25
liczba oddziałów: 1
nauczyciele: ogółem – 50, w tym stażysta – 1, 
kontraktowi – 8, mianowani – 8, dyplomowa-
ni – 32
47 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wy-
miarze i 3 nauczycieli w niepełnym

u Szkoła Podstawowa 
      im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie:
liczba uczniów : 130, w tym: I-VI – 90, „0” – 40
liczba oddziałów: 6 + 2 „0”
nauczyciele: ogółem – 15, w tym kontraktowi – 
2, mianowani – 2, dyplomowani – 11
12 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wy-
miarze i 3 nauczycieli w niepełnym

„Sport to najlepsza droga 
do pokonania trudności” – te 
słowa Jana Pawła II stanowi-
ły myśl przewodnią podwój-
nej uroczystości, która odby-
ła się 20 września 2013 roku w 
Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Kleosinie. W tym dniu naj-
młodsi uczniowie zostali uro-
czyście przyjęci do szkolnej 
społeczności, a ponadto odda-
no do użytku zagospodarowa-
ny plac szkolny.

Sześćdziesięcioro troje pierw-
szoklasistów w obecności ro-
dziców, nauczycieli, starszych 
koleżanek i kolegów oraz za-
proszonych gości ślubowało 

być dobrym uczniem, dbać o 
dobre imię szkoły, kochać Oj-
czyznę, a swym zachowaniem 
i nauką sprawiać radość ro-
dzicom i nauczycielom. Cere-
monii pasowania na uczniów 
dokonał wójt Krzysztof Mar-
cinowicz, sekretarz Teresa Ru-

dzik oraz dyrektor szkoły Mar-
cin Hodun. Miłym akcentem 
było przyznanie władzom gmi-
ny oraz radnym tytułów „Przy-
jaciel szkoły”.

Następnie odbyło się uroczy-
ste otwarcie placu szkolnego, a 
ks. Mirosław Kotowski, rektor 
Domu Misjonarzy Werbistów 
dokonał jego poświęcenia. Po 
niemal dwudziestu latach spo-
łeczność szkolna doczekała się 
dobrze wyposażonego, estetycz-
nego i bezpiecznego miejsca do 
zabaw, rozwoju fizycznego i re-
laksu. W ramach całej inwe-
stycji wykonano ponadto par-
kingi, tereny zielone, piłkołapy 
przy boisku, przebudowano 
kanalizację sanitarną i sieć wo-
dociągową, wybudowano ka-
nalizację deszczową i oświetle-
nie terenu. Koszt inwestycji to  
2 mln 100 tys. zł.

Święto w Zespole Szkół w Kleosinie

Marcin Hodun, dyrektor  
Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Kleosinie:

– Nasza szkoła, to pla-
cówka o wysokim po-
ziomie nauczania, no-
woczesna, bezpieczna i 
przyjazna dla uczniów. Usytuowana jest w 
zacisznym punkcie Kleosina, a dogodny do-
jazd sprawia, że do grona naszych uczniów 
stale dołączają młodzi ludzie mieszkający 
w Białymstoku, którzy poszukują dobrej, 
spokojnej i bezpiecznej szkoły.

Zajęcia w naszym zespole szkół odby-
wają się w dobrze wyposażonych, multime-
dialnych i przestronnych pracowniach. Na-
uczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje 
zawodowe, by sprostać oczekiwaniom mło-
dzieży i rodziców. Efektem tego są wysokie 
wyniki nauczania uzyskiwane przez naszych 
uczniów. Mimo iż jesteśmy szkołą wiejską, 
wyniki egzaminu gimnazjalnego należą do 
najwyższych w powiecie. 

Jako szkoła dbająca o pełny rozwój 
uczniów, realizujemy różnego rodzaju 
programy i projekty unijne. W roku szkol-
nym 2012/13 realizowaliśmy projekt unij-
ny „Równe szanse Gimnazjum w Kleosi-
nie”. Od dwóch lat realizujemy projekt 
„Youngster”, dzięki któremu uczniowie 
klas trzecich uczą się dodatkowo języka 
angielskiego. 

Nauka w niedużych zespołach klaso-
wych, sprawia iż naszą szkołę charakte-
ryzuje indywidualne podejście do ucznia. 
Znamy swoich uczniów, możemy lepiej 
zaspokajać ich potrzeby i dbać o wszech-
stronny rozwój. Stawiamy na ucznia to-
lerancyjnego, odpowiedzialnego, ambit-
nego, ciekawego świata i świadomego 
Europejczyka.  

Dbając o rozwój fizyczny i wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom uczniów, two-
rzymy klasy o profilu sportowym. Nasi 
uczniowie korzystają nie tylko z bazy spor-
towej szkoły, ale również z sąsiadującego ze 
szkołą Orlika. 

Barbara Klimaszewska, 
dyrektor Zespołu Szkół 
im. Ks. Jerzego Popiełuszki 
w Juchnowcu Górnym: 

– W bieżącym roku 
szkolnym poprawiły się 
warunki nauki i poby-
tu dzieci w szkole. Poza boiskiem szko-
ła wzbogaciła się też, dzięki współpracy 
z LUKS „Amator”, o siłownię zewnętrz-
ną, dwie altanki na placu przedszkolnym, 
skwerek przed budynkiem szkoły, napra-
wiono i odmalowano urządzenia na pla-
cach zabaw. Wyremontowano pokój na-
uczycielski, dokonano bieżących napraw 
i drobnych remontów. Wszystkie te inwe-
stycje wykonaliśmy dzięki pozyskaniu fun-
duszy spoza budżetu szkoły oraz nakładem 
pracy rodziców i pracowników szkoły. Ze 
środków gminy przeprowadzono ogromną 
inwestycję – modernizację bloku żywienio-
wego, której koszt wyniósł ponad 1 mln zł. 

Zakupiono sprzęt multimedialny do kilku 
sal oraz ciągnik do koszenia trawy na pla-
cu szkolnym. 

Dużym sukcesem było pozyskanie z 
funduszy europejskich środków na realiza-
cję projektu „Przyjazna szkoła”. Pozwoliło 
to na prowadzenie zajęć specjalistycznych 
przez cały rok oraz na zakup wielu atrak-
cyjnych pomocy dydaktycznych na kwotę 
ponad 66 tys. zł. 

Rok szkolny 2013/2014 rozpoczyna-
my z nową energią i nowymi pomysłami. 
M.in. przystępujemy do ministerialnego 
projektu „Szkoła współpracy”, który ma 
angażować zarówno nauczycieli, uczniów, 
jak i rodziców. Od września uczniowie klas 
III gimnazjum korzystają z dodatkowych 
bezpłatnych zajęć z języka angielskiego w 
ramach programu „Youngster”. 

Dokładamy starań, aby wszystkie nasze 
działania przyniosły efekty na koniec roku 
szkolnego w postaci dobrych wyników na-
uczania.

Mirosław Guzewicz, 
dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Ks. Michała 
Sopoćki w Księżynie:

– W roku szkolnym 
2013/2014 naukę w na-
szej szkole rozpoczęło 130 
uczniów oraz 74 przedszkolaków w Punk-
cie Przedszkolnym. Od tego roku mamy 

nowy oddział przedszkolny – grupę dzieci 
trzyletnich. Nasza szkoła jako jedna z pięt-
nastu szkół z woj. podlaskiego zakwalifi-
kowała się do programu w ramach zada-
nia realizowanego w polsko-szwajcarskim 
projekcie współpracy: Szkoła/przedszkole 
przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej. 
Podczas wakacji w naszej placówce zmo-
dyfikowano plac zabaw dla dzieci oraz si-
łownię zewnętrzną dla osób dorosłych.  

Przedszkolaki z Kasztano-
wego Przedszkola przy Zespo-
le Szkół w Juchnowcu Górnym 
nie zasypiają gruszek w popie-

le. Ciągle są aktywne i chyba lu-
bią być razem, bo spotykają się 
nawet poza zwykłymi zajęcia-
mi. 19 października br. razem z 

paniami wychowawczyniami 
zorganizowały spotkanie inte-
gracyjne pod hasłem „Owoco-
wa sobota”, na które zaprosiły 

swoje rodziny. Dopisała pogoda 
i goście też, a na przyszkolnym 
placu było gwarno i kolorowo. 
Atrakcji też nie brakowało. Było 

ognisko z kiełbaskami, ro-
dzinne owocowe konkur-
sy i słodki stół przygo-
towany przez rodziców. 
Ale główną, największą  
atrakcją było spotkanie z 
członkami Meksykańskiej 
Grupy Motorowej. Wspa-
niałe maszyny przyciągały 
zwłaszcza chłopaków, ale 
i dziewczynki  mogły obej-
rzeć, dotknąć, a nawet po-
siedzieć i sfotografować się 
na pięknych motocyklach. 
Zabawa była doskonała.

Owocowo w przedszkolu w Juchnowcu Górnym

24 października br. w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II 
w Kleosinie odbyła się VIII 
edycja Wojewódzkiego Kon-
kursu Recytatorskiego Poezji 
Karola Wojtyły. Do udziału zo-
stali zaproszeni uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
z województwa podlaskiego. 

Swoje recytatorskie umie-
jętności zaprezentowało 54 
uczniów. Młodzież sięgnęła do 
utworów Ojca Świętego, niosą-
cych głębokie przesłanie i wy-
magających zaangażowania w 
trakcie recytacji. Jury wyłoniło 
zwycięzców. W kategorii szkół 
podstawowych wygrała Karoli-
na Grabowska z ZS w Kleosinie 
przed Kingą Woźniuk i Wero-
niką Stasiewicz z ZS w Juch-
nowcu Górnym. W kategorii 
gimnazjów pierwsze miejsce za-
jęła Weronika Maria Słoma z 
Sokółki, drugie – Maria Sobu-
niewska z Filipowa, a trzecie – 
Jakub Augustynowicz z Gim-
nazjum Nr 5 w Białymstoku. 

Recytacje  
z przesłaniem

Wydatki na oświatę: 
19 869 909 zł, w tym: 
wydatki bieżące: 17 731 069 zł
wydatki inwestycyjne: 2 138 840 zł

Dochody na oświatę: 
10 401 926 zł, w tym:
subwencja oświatowa: 10 318 919 zł
dotacja na przedszkola: 83 007 zł
Pozostałe środki (9 467 983 zł) pocho-
dzą z budżetu gminy.
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Ośrodek Kultury rozpoczął 
we wrześniu nowy, ambitny 
projekt pod nazwą „Kultural-
ny Juchnowiec”. W ramach 
projektu doświadczeni artyści 
oraz instruktorzy prowadzą 
warsztaty malarskie, teatral-
ne, animacyjno-plastyczne, ta-
neczne oraz zajęcia ZUMBA. 
Wszystkie warsztaty są bez-
płatne.

Oferta skierowana jest do 
mieszkańców gminy – od malu-
chów po seniorów – a na celu 
ma nie tylko zapewnienie spę-
dzania wolnego czasu w atrak-
cyjny sposób, ale przede wszyst-
kim umożliwienie rozwoju 
talentów i pasji. 

Warsztaty malarskie mają-
ce w programie: rysunek, malar-
stwo olejno-sztalugowe, akware-
le, rysunek pastelami olejnymi, 
malarstwo akrylowe prowadzo-
ne są przez artystę z naszego re-
gionu, Grzegorza Radziewicza. 

Warsztaty teatralne dla do-
rosłych prowadzone przez Tere-
sę Radziewicz mającą na swoim 
koncie wiele nagród za spekta-
kle przygotowywane z młodzie-
żą – dają szansę dla tych, którzy 
kiedyś występowali w szkol-
nych przedstawie-
niach, ale także dla 
tych, którzy marzy-
li o grze aktorskiej, 
a nigdy nie mieli ku 
temu okazji. Warsz-
taty teatralne dla 
dzieci i młodzieży 
również prowadzo-
ne przez Teresę Ra-
dziewicz. 

Warsztaty taneczne z ele-
mentami tańca nowoczesnego 
skierowane głównie do dzieci i 
młodzieży prowadzi Sebastian 
„Stebano” Stański. 

Warsztatami animacyjno-
plastycznymi zarezerwowany-
mi dla najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy opiekuje się 
ich ulubiona instruktorka Zofia 
Szczytko. W programie są zaba-
wy, konkursy i gry edukacyjne, a 
także działania rozwijające zdol-
ności plastyczne i manualne. 

Kolejna propozycja w ramach 
projektu to ZUMBA – warsztaty 
robiące furorę nie tylko wśród 
pań, ale także panów. Z racji na 
olbrzymie zainteresowanie zaję-
cia odbywają się  w sali wido-
wiskowej Ośrodka Kultury w 
Juchnowcu Kościelnym oraz sali 
gimnastycznej zespołu szkół w 
Kleosinie. Prowadzi je instruk-
torka Marlena Rutkowska.

Terminy zajęć i szczegółowe 
informacje dotyczące projektu 
„Kulturalny Juchnowiec” do-
stępne są pod numerem telefonu 
85 719 60 56. Zapraszamy tak-
że na stronę internetową Ośrod-
ka Kultury – okjuchnowiec.pl.; 
e-mail: ok.juchno@wp.pl.

Latem dzieci i młodzież z 
naszej gminy chętnie spędza-
ły czas na zajęciach organizo-
wanych w ramach wakacyjnej 
akcji „LATO OK”. Spotkania 
odbyły się aż w 11 miejscowo-
ściach: Hermanówce, Hołów-
kach Dużych, Hryniewiczach, 
Ignatkach, Juchnowcu Kościel-
nym, Kleosinie, Koplanach, Le-
wickich, Olmontach, Rostoł-
tach i w Stanisławowie. 

W programie były warsztaty 
plastyczne, teatralne, ekologicz-
ne, zabawy animacyjne, rucho-
we, konkursy oraz gry sporto-
we. W każdej z miejscowości 
objętej akcją pojawiali się rów-
nież aktorzy z przedstawieniem 
teatralnym. Nie zabrakło tak-
że tematów o charakterze pro-
filaktycznym i spotkań ze spe-
cjalistami, którzy prowadzili 
m.in. kurs udzielania pierwszej 
pomocy. 

Wakacyjna akcja cieszyła się 
olbrzymim zainteresowaniem i 
podbiła serca naszych najmłod-
szych mieszkańców. Wystarczy 

wspomnieć, że w sumie zajęcia 
„LATO OK” odwiedziło ponad 
pół tysiąca dzieci! Podsumowa-
niem programu był „Finałowy 
Koncert Talentów”, podczas 
którego młodzież zaprezento-
wała swoje umiejętności arty-
styczne. Organizatorem akcji 
„LATO OK” był Ośrodek Kul-
tury w Gminie Juchnowiec Ko-
ścielny oraz Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Juchnowcu Ko-
ścielnym.

Kolejne Dni Ziemi Juchnowieckiej za nami
Tegoroczne Dni Ziemi Juch-

nowieckiej już dawno za nami, 
ale z kronikarskiego obowiąz-
ku i chęci zatrzymania chwil 
świetnej zabawy przygotowa-
nej przez Ośrodek Kultury w 
Gminie Juchnowiec Koscielny, 
nie możemy ich w Biuletynie 
pominąć. Świętowaliśmy cały 
tydzień i jeden dzień – od 21 
do 28 lipca, a w programie im-
prez każdy mógł znaleźć coś 
ciekawego dla siebie. 

Dni Ziemi Juchnowieckiej 
rozpoczęły się w Wojszkach wy-
strzałami z muszkietów i arkebu-
zów zafundowanymi przez gru-
pę przyodzianą w szlacheckie 
stroje. Następnie mieszkańcy ba-
wili się na III Przeglądzie Pieśni 
Folklorystycznej. Wiele braw za 
swój występ zebrały „Koplanian-
ki”, a przegląd zakończył kon-
cert utalentowanych i niezwykle 
urodziwych dziewcząt z „Kalin-
ki” z Załuk. 

Kolejnego dnia, w Koplanach 
rozegrane zostały II Towarzy-
skie Zawody Wędkarskie o „Zło-
tą Rybkę Juchnowiecką”. Podob-
nie, jak przed rokiem zwyciężył 
Zdzisław Chrzanowski, który 
posiada najwyraźniej patent na 
wędkowanie w Koplanach. 

We wtorek imprezy przenio-
sły się do Klewinowa, gdzie od-
był się piknik teatralny. W środę 
w Kleosinie w meczu piłkarskim 
zmierzyły się: drużyna samorzą-
dowców i radnych gminnych z 
wójtem Krzysztofem Marcino-
wiczem w roli kapitana oraz 
drużyna sołtysów i członków 
rad sołeckich wspierana przez 

gminnych oldbojów, której do-
wodził Krzysztof Pilch. Nie-
zwykle emocjonujące spotkanie 
zakończyło się remisem 3:3. W 
serii rzutów karnych minimal-
nie lepsi okazali się samorzą-
dowcy.  

Następnego dnia rozstrzy-
gnięto konkurs fotograficzny 
„Moje najpiękniejsze miejsce 
na ziemi”. Jego zwycięzcą został 
Paweł Mogilewski z Juchnow-
ca. Prace oceniał Marek Dolec-
ki, znany fotografik nagradzany 
na wystawach w Australii, No-
wej Zelandii, Szkocji, Argenty-
nie i oczywiście Polsce. Dolec-
ki przeprowadził też warsztaty 
fotograficzne i zaprezentował 
część ze swojej bogatej kolekcji 
fotograficznej.

Niezwykle atrakcyjny był 
weekend kończący Dni Ziemi 
Juchnowieckiej. W piatek we 
Frampolu podziwialiśmy mon-
taż poetycki „Listy Hanny” przy-
gotowany przez Teresę Radzie-
wicz i grupę teatralną Ośrodka 

Kultury. Na żywo oglądaliśmy 
jak Grzegorz Radziewicz ma-
luje obraz Domku Twórczości 

Edwarda Redlińskiego, a Zofia 
Szczytko bawi się technikami 
origiami i decoupage. Po regio-

nalnym poczęstunku wspania-
ły koncert zafundował zespół 
A.M.P.R BAND-E.

W sobotę na międzynarodo-
wym turnieju petanque zawod-
nicy walczyli o Puchar Wójta 
Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Do Hermanówki zawitali goście 
m.in. z Warszawy, Gib oraz… 
Londynu i Weidenbergu. Wy-
grała para Urszula Klimaszew-
ska – Dagmara Szymaniuk z 
Białegostoku. 

Dni Ziemi Juchnowieckiej 
zakończono mocnym akcen-
tem, dosłownie i w przenośni. 
Na stadionie w Juchnowcu Dol-
nym było mnóstwo atrakcji. Pu-
bliczności spodobał się konkurs 

kulinarny „Stół Darów Ziemi 
Juchnowieckiej”, podczas któ-
rego oceniano potrawy z kaszą 
w roli głównej. Komisja za naj-
lepszą uznała roladę autorstwa 
pani Elżbiety Skarżyńskiej z 
Juchnowca Górnego. Poza tym 
był i mecz siatkówki, i pokazy 
strażackie, i ewolucje rowerowe, 
i lotnicze pokazy wiatrakow-
ców. A całość zakończył występ 
zespołu „Akcent”.

– Mam nadzieję, że spełnili-
śmy oczekiwania mieszkańców 
– mówi dyrektor ośrodka kultu-
ry Krzysztof Sokólski. – Dzię-
kuję mieszkańcom za uczest-
nictwo w imprezach, ale także 
wszystkim, którzy angażowa-
li się w organizację Dni Ziemi 
Juchnowieckiej. Do zobaczenia 
za rok.

Kulturalny Juchnowiec

„Lato OK”

Na zumbę w Kleosinie przychodzi już niemal setka ćwiczących, w tym kilkudziesięciu panów. Dużym zainteresowaniem cieszą się też i inne warsztaty, zwłaszcza zajęcia z rysunku.
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Gmina Juchnowiec Kościelny od sezo-
nu 2013/2014 znów może poszczycić się 
dwiema drużynami piłkarskim seniorów. 
Do mającego za sobą wieloletni staż, gra-
jącego od roku w IV lidze Magnata Juch-
nowiec we wrześniu br. dołączyła Pasja 
Kleosin, rozpoczynając rozgrywki w pod-
laskiej A klasie.

– Zrobimy wszystko, aby pokazać się z 
jak najlepszej strony – mówili przed pierw-
szym meczem trenerzy Pasji, Marcin Janu-
szewski oraz Marek Juźwik. – Postaramy 
się nie zawieść i będziemy walczyć o jak 
najwyższe miejsce w tabeli.

I tymczasem chyba się im to udaje. Po 11 
kolejkach drużyna zajmuje 2. miejsce w ta-
beli ustępując tylko zespołowi Urzędu Mia-
sta Krynki. W grupie III podlaskiej A klasy 
grają również: Czarni Gródek, Supraślan-
ka Supraśl, Husaria Łapy, Znicz Suraż, KS 
Sokoły, Narew Choroszcz i LZS Studzianki. 
Pasja w roli gospodarza swoje mecze roz-

grywa na boisku gminnym w Juchnowcu 
Dolnym.

Dobrze spisuje się również nasza czwar-
toligowa drużyna, Magnat Juchnowiec. Po 
kilku początkowych, można powiedzieć 
spektakularnych, porażkach piłkarze odra-

biają straty. Podopieczni trenera Wiesława 
Jancewicza po 16 kolejkach zajmują 10. 
miejsce w tabeli.

W 2013 roku drużyna Magnata otrzy-
mała z budżetu gminy dofinansowanie w 
wysokości 75 tys. zł, zaś Pasja 24 tys. zł.

Magnat  
z Pasją

I Mistrzostwa Świata w Koluchstyl
21 września br. w hali 

sportowej Politechniki Biało-
stockiej odbyły się I Mistrzo-
stwa Świata w Koluchstyl. W 
zawodach wzięło udział oko-
ło 200 zawodników z całego 
świata. Byli m.in. przedstawi-
ciele tak egzotycznych krajów 
jak Togo, Kongo, Urugwaj, 
RPA, Brazylia, Kuba, Tadży-
kistan czy Kirgistan. Nasz re-
gion reprezentowało 9 zawod-
ników. 

Walki rozgrywane były w 
9 kategoriach wagowych. Re-
prezentanci Polski zdobyli aż 
7 złotych medali, co zagwa-
rantowało również pierwsze 
miejsce w klasyfikacji dru-
żynowej. Na kolejnych miej-
scach drużynowo uplasowały 
się reprezentacje: Łotwy, Bia-
łorusi i Ukrainy. Polacy zdoby-
li łącznie 18 medali.

W historycznych zawodach 
doskonale spisali się zawod-

nicy z naszej gminy trenują-
cy w klubie Sumo Koluch. Na 
najwyższym podium stanę-
li: w kategorii 65 kg – Karol 
Sobolewski, a w kategorii 73 
kg – Patryk Pietrzeniak. Bar-
dzo dobrze poradzili sobie ich 
koledzy z klubu: srebrny me-
dal wywalczył w kategorii 109 
kg – Paweł Zimnoch, brązo-
we medale w kategorii 82 kg – 
Wiesław Karol Koluch i w ka-
tegorii 91 kg – Piotr Kalenik. 

u „Budowa kanalizacji sanitarnej we 
wsi Simuny”; ilość ofert: 7; umowa 
IGK.272.18.2013 z dnia 22.07.2013 r. 
została podpisana z Przedsiębiorstwem 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowym 
„TECHNOSAN” Sp. z o.o. 15-641 Biały-
stok, ul. Elewatorska 7 na kwotę brutto 
628 425,04 zł; termin wykonania przed-
miotu umowy: 15 listopada 2013 r.
u „Remont i ocieplenie budyn-
ku Ośrodka Kultury w Juchnowcu 
Kościelnym”; ilość ofert: 6; umowa 
IGK.272.19.2013 z dnia 26.07.2013 r. 
została podpisana z P.H.U. BAR-BUD 
Grzegorz Baranik 15-555 Białystok, ul. 
Dojlidy Fabryczne 1 na kwotę brutto 312 
999,60 zł; termin wykonania przedmiotu 
umowy: 15 listopada 2013 r.
u „Zaprojektowanie i wykonanie 
świetlicy wiejskiej na części działki o 
nr ew. geod. 241/3 w miejscowo-
ści Horodniany wraz infrastrukturą 
techniczną, zjazdu z drogi powiato-
wej o nr 1549 B”; brak ofert, przetarg 
unieważniony
u „Usługa ubezpieczenia mienia, 
odpowiedzialności cywilnej, na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków 
oraz pojazdów mechanicznych 
Gminy Juchnowiec Kościelny wraz 
z jednostkami organizacyjnymi”; 
CZĘŚĆ I Ubezpieczenie mienia oraz od-
powiedzialności cywilnej Gminy Juchno-
wiec Kościelny wraz z jednostkami or-
ganizacyjnymi, ilość ofert: 2; umowa 
IGK.272.24.2013.I z dnia 25.07.2013 
r. została podpisana z InterRisk Towa-
rzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insu-
rance Group Oddział Białystok ul. War-

szawska 34 15-062 Białystok, na kwotę 
35 067,00 zł; CZĘŚĆ II Ubezpieczenie 
pojazdów mechanicznych, ilość ofert: 
4; umowa Nr 271.24.2013.II z dnia 
25.07.2013 r. została podpisana z Po-
wszechnym Zakładem Ubezpieczeń 
Spółka Akcyjna Oddział Regionalny w 
Warszawie, Pion Klienta Korporacyjne-
go, Zespół Sprzedaży Korporacyjnej, ul. 
Suraska 3A, 15-950 Białystok, na kwotę 
33 186,00 zł; CZĘŚĆ III Ubezpieczenie 
następstw nieszczęśliwych wypadków 
członków ochotniczych straży pożar-
nych Gminy Juchnowiec Kościelny, ilość 
ofert: 3; umowa Nr 272.24.2013.III z 
dnia 25.07.2013 r. została podpisana z 
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A. Vienna Insurance Group Oddział 
Białystok, ul. Warszawska 34, 15-062 
Białystok, na kwotę 4 770,00 zł
u „Rozbudowa sieci wodociągowej 
rozdzielczej na odcinku Zajączki- 
-Wojszki”; ilość ofert: 5; umowa Nr 
IGK.272.20.2013 z dnia 13 sierpnia 
2013 r. została podpisana z Przedsię-
biorstwem Handlowym „RABA” Le-
szek Radzaj, Roman Grzegorz Barto-
szewicz Spółka Jawna, ul. Kolejowa 10, 
16-420 Raczki; na kwotę brutto: 317 
280,90 zł; termin wykonania: a) sieć 
wodociągowa w pasie drogi powiato-
wej Nr 1483B – do 30 września 2013 r. 
b) całość przedmiotu zamówienia – 20 
października 2013 r.
u „Przebudowa dróg w Olmon-
tach”; ilość ofert: 1; etap wyboru naj-
korzystniejszej oferty; proponowany 
termin realizacja przedmiotu zamówie-
nia: dnia 30.11.2013 r.

WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
- stan na 30.09.2013 r.

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

u 20 czerwca 2013 r. w sprawie za-
twierdzenia statutu Spółki dla Zagospo-
darowania Wspólnoty Gruntowej we wsi 
Niewodnica Nargilewska
u 25 czerwca 2013 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na zmianę celu darowizny
u 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmia-
ny Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy Juchnowiec Kościelny
u 29 czerwca 2013 r. w sprawie zmia-
ny w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 
2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty 
długu i spłaty zobowiązań na lata 2013 
- 2022
u 9 lipca 2013 r. w sprawie przeznacze-
nia do sprzedaży w trybie przetargowym 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Juchnowiec Kościelny, położonej 
w obrębie 3 - Bogdanki
u 11 lipca 2013 r. w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok
u 16 lipca 2013 r. w sprawie zwołania 
Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Soł-
tysa Sołectwa Olmonty, Izabelin
u 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania 
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowa-
dzenia egzaminu dla nauczyciela ubiega-
jącego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego
u 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania 
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowa-
dzenia egzaminu dla nauczyciela ubiega-

jącego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego
u 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania 
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowa-
dzenia egzaminu dla nauczyciela ubiega-
jącego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego
u 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania 
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowa-
dzenia egzaminu dla nauczyciela ubiega-
jącego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego
u 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania 
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowa-
dzenia egzaminu dla nauczyciela ubiega-
jącego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego
u 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania 
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowa-
dzenia egzaminu dla nauczyciela ubiega-
jącego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego
u 26 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia 
terminu składania wniosków o udzielenie 
pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników w ramach Rządowego 
programu „Wyprawka szkolna”
u 30 lipca 2013 r. w sprawie wykonania 
prawa pierwokupu nieruchomości
u 30 lipca 2013 r. w sprawie zmiany 
składu osobowego Zespołu Interdyscypli-
narnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny

u 30 lipca 2013 r. w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2013 rok
u 30 lipca 2013 r. w sprawie upoważ-
nienia Kierownika Gminnego Ośrodka 
pomocy Społecznej w Juchnowcu Ko-
ścielnym
u 30 lipca 2013 r. w sprawie upo-
ważnienia Pani Elżbiety Grochowskiej 
- specjalisty pracy socjalnej Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnow-
cu Kościelnym do prowadzenia postępo-
wania w sprawach z zakresu wspierania 
rodziny
u30 lipca 2013 r. w sprawie upoważnie-
nia Pani Alicji Baran - głównego specjalisty 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Juchnowcu Kościelnym do prowadze-
nia postępowań w sprawach z zakresu 
wspierania rodziny
u 30 lipca 2013 r. w sprawie upoważ-
nienia Pani Beaty Alicji Górskiej - starsze-
go specjalisty pracy socjalnej Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnow-
cu Kościelnym do prowadzenia postępo-
wania w sprawach z zakresu wspierania 
rodziny
u 30 lipca 2013 r. w sprawie upoważ-
nienia Pnia Beaty Panas - Dańsko - star-
szego pracownika socjalnego Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnow-
cu Kościelnym do prowadzenia postę-
powań w sprawach z zakresu wspierania 
rodziny

u 30 lipca 2013 r. w sprawie upoważ-
nienia Pani Elżbiety Marii Maksimowicz 
- pracownika socjalnego Gminnego 
Ośrodka pomocy Społecznej w Juch-
nowcu Kościelnym do prowadzenia po-
stępowań w sprawach z zakresu wspie-
rania rodziny
u 30 lipca 2013 r. w sprawie upoważ-
nienia Pani Urszuli Szotko - pracownika 
socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Juchnowcu Kościelnym do 
prowadzenia postępowań w sprawach z 
zakresu wspierania rodziny
u 14 sierpnia 2013 r. w sprawie infor-
macji o przebiegu wykonania budżetu za 
I półrocze 2013 r.
u 30 sierpnia 2013 r. w sprawie po-
wołania Gminnej komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Narko-
manii w Juchnowcu Kościelym
u 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2013 rok
u 10 września 2013 r. w sprawie zwo-
łania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru 
Sołtysa Sołectwa Solniczki
u 10 września 2013 r. w sprawie powo-
łania Zespołu Koordynująco - Monitoru-
jącego realizację Programu YOUNGSTER 
PLUS, realizowanego we współpracy z 
Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej”
u 16 września 2013 r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY od 20.06.2012 r. do 16.09.2013 r.

Działający przy Ośrodku Kultu-
ry zespół folklorystyczny „Kopla-
nianki” wziął udział w dożynkach 
wojewódzkich, które odbyły się w 
29 września br. nad zalewem Cza-
pielówka w Czarnej Białostockiej. 
Wyjazd do Czarnej Białostockiej 
był bardzo udany. „Koplanianki” 
zostały wyróżnione w konkursie 
na najpiękniejszy wieniec. W ka-
tegorii wieniec nowoczesny nasz 
zespół zajął trzecie miejsce.

Nagrodzone „Koplanianki”

Wojewódzki 
turniej petanque 
w Hermanówce

Tomasz Korniłowicz i Mate-
usz Markiewicz z Białegostoku 
zostali mistrzami wojewódz-
twa podlaskiego w petanque. 
Turniej odbył się 5 październi-
ka br. na bulodromach w Her-
manówce. Wzięli w nim udział 
zawodnicy z Warszawy, Ciecha-
nowa, Gib, Białegostoku, Kle-
osina, Juchnowca Dolnego, Ol-
mont i Hermanówki.

Fredro w niezwykłym wykonaniu

Wójt Krzysztof Marcinowicz jako Rejent, przewodnicząca Rady 
Gminy Bożena Jakończuk w roli Podstoliny, radni: Marek Mu-
szyński jako Cześnik, Maciej Zajkowski jako Papkin i Dyndalski, 
Renata Kalinowska jako Klara, a dyrektor OK Krzysztof Sokólski 
jako Wacław, wystąpili na scenie ośrodka kultury w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, które odbyło się 7 września 
br. Narrację prowadziła dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Bo-
żena Cylko, a całość przygotowała Teresa Radziewicz. 

Drużyna Magnata Juchnowiec z trenerem Wiesławem Jancewiczem

Pasja Kleosin i jej trenerzy: Marcin Januszewski i Marek Juźwik 



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, 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

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 komunalne
    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.        85 663 11 17

www.gmina.juchnowiec.pl

Nie odkryję Ameryki mówiąc, 
że czas biegnie bardzo szybko, a 
nawet nieźle pędzi. Właśnie mija 
trzeci rok obecnej kadencji i do jej 
końca został mam tylko rok. 

Powyższy wstęp może trochę 
wprowadzać w błąd, bo nie za-
mierzam tu i teraz podsumowy-
wać swojej pracy – na to jeszcze 
przyjdzie czas, zresztą, sami Pań-
stwo ją oceniacie na bieżąco. Taka 
myśl pojawiła się w związku z 
pracami nad kolejnym, a ostatnim 
do wykonania w tej kadencji, bu-
dżetem. Następny będzie co praw-
da przygotowywany przez obec-
ną ekipę, ale realizowany już być 
może przez zupełnie inną. 

Ciągle jeszcze borykamy się z 
problemem projektów inwestycji 
z poprzedniej kadencji. Nie twier-
dzę, że są one niepotrzebne. Pro-
blemem jest to, o czym wielokrot-
nie już mówiłem – możliwość ich 
zrealizowania. Na koniec 2010 
roku posiadaliśmy dokumenta-
cje projektowe na 46 inwestycji, 

a 10 dokumentacji było w trakcie 
przygotowania. Ich wartość wy-
nosiła ponad 100 mln zł. Dwie 
z nich już w roku 2010 straciły 
ważność, ale żeby zrealizować 
pozostałe musielibyśmy w latach 
2011-2013 wydawać na nie po 
ok. 27 mln zł rocznie. A takich 
środków, niestety, nie mieliśmy i 
póki co, nie mamy.

Od trzech lat praca nad budże-
tem, jest więc swego rodzaju łami-
główką – jak zaplanować wydat-
ki, żeby posiadana dokumentacja 
nie straciła ważności. A przecież 
pojawiają się nowe potrzeby, cza-
sem pilne, trzeba też patrzeć w 
przyszłość i planować. Jeśli jeszcze 
dorzucić do tego ciągłe zwiększa-
nie zadań nakładanych na gmi-
ny, za którymi nie idą środki, albo 
są dalece niewystarczające, to jest 
to łamigłówka arcytrudna. Koniec 
roku jest więc w urzędzie, w prze-
ciwieństwie do natury, bardzo go-
rący. Ale damy radę. 

Krzysztof Marcinowicz

Budżet, budżet, budżet...
Gmina Juchnowiec Ko-

ścielny zajęła 67. miejsce w 
kategorii gminy wiejskie w 
rankingu samorządów 2013 
organizowanym przez dzien-
nik „Rzeczpospolita”. 

W tegorocznej, dziewiątej 
już edycji rankingu, w pierw-
szej setce poza naszą gminą 
znalazły się tylko cztery gminy 
z województwa podlaskiego: 
Płaska (miejsce 45.), Mielnik 
(58.), Narewka (65.) i Radzi-
łów (94.). Nasza gmina poko-
nała ponad 1500 gmin wiejskich 
z całego kraju i 77 gmin z woje-
wództwa podlaskiego. 

Ranking przeprowadzany 
był w dwóch etapach. W pierw-
szym, na podstawie danych po-
chodzących z Ministerstwa Fi-
nansów, wybrane były gminy, 
które najlepiej zarządzały fi-
nansami i najwięcej inwestowa-

ły. Brane były pod uwagę m.in.: 
dynamika wzrostu wydatków 
majątkowych, wartość wyko-
rzystanych środków unijnych, 
zadłużenie samorządu, nadwyż-
ka operacyjna, dynamika wzro-
stu dochodów własnych, rela-
cja nakładów inwestycyjnych 
do przyrostu zadłużenia, trans-
port i łączność oraz ochrona 
środowiska. Do drugiego etapu 
zakwalifikowało się 250 gmin 
wiejskich, które oceniane były 
bardziej szczegółowo. Niezależ-
na kapituła, której przewodził 
Jerzy Buzek punktowała m.in.: 
liczbę nowych podmiotów go-
spodarczych, wyniki testów szó-
stoklasisty i egzaminów gimna-
zjalnych, wydatki na promocję 
gminy, wiarygodność kredyto-
wą, wspieranie rozwoju przed-
siębiorczości, czy plany zago-
spodarowania przestrzennego. 

Nasza gmina  
wśród najlepszych

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż działki nr 18/14 o pow. 1,0913 ha, 
w miejscowości Bogdanki,  

zabudowanej murowanym budynkiem poszkolnym. 
Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy siedliskowej. 

Cena wywoławcza 252.488,00 zł (zwolniona z podatku VAT)
wadium 25.250,00 zł.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 620 m². 
Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość, 
nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania planistyczne 
terenu, wynikające ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny” 
dla działki nr 18/14 stanowią, iż jest to obszar oznaczony jako teren 

wielofunkcyjnego rozwoju. Zgodnie z aktualnym sposobem 
użytkowania, przedmiotowa nieruchomość jest byłą nieruchomo-

ścią szkolną, obecnie nieużytkowaną. 
Zbywana nieruchomość wolna jest od zobowiązań i obciążeń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny 
10 grudnia 2013 r. o godzinie 10.00.

Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium na konto 
Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny: BS w Juchnowcu Górnym 

68807400030000166120000030.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się 

niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Oględziny budynku możliwe będą 27 listopada 2013 r.  
w godz. 9.00-10.00 lub po indywidualnym telefonicznym 

uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy,  
Barbarą Grabowską, pod nr telefonu 85 713 28 94.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. nr 1) 

lub pod nr tel. 85 713 28 92.


