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Szanowni Państwo
Co tu dużo mówić – mamy wakacje!
Lato w pełni, czas wyjazdów i odpoczynku, choć nie dla wszystkich, bo dla części
mieszkańców naszej gminy, lato to czas
intensywnych prac rolnych. Lato w naszej
gminie to także czas wielu działań: realizujemy zaplanowane w budżecie inwestycje,
organizujemy imprezy dla dzieci i młodzieży, ale i dla dorosłych. Przed nami pikniki
i festyny sołeckie, spotkania w ramach akcji
Lato OK i, jak co roku, zapowiadające się bardzo atrakcyjnie Dni
Ziemi Juchnowieckiej, na które już dziś wszystkich mieszkańców
gminy i gości serdecznie zapraszam. Życzę jak najlepszego wypoczynku, nabrania sił i, przede wszystkim, dobrej, spokojnej letniej
pogody bez gwałtownych burz i niszczących nawałnic.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Uczniowie naszych szkół na Medal

Tradycyjnie już na zakończenie roku szkolnego wójt
Krzysztof Marcinowicz docenia uczniów gminnych szkół,
którzy osiągnęli średnią od 5,8
wzwyż. W tym roku Medale

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny oraz gratulacje otrzymali: Krzysztof Jopa, Kamila Łotko i Tomasz Jarmoc ze Szkoły
Podstawowej w Księżynie, Julia Cylwik, Julita Markiewicz i

Agnieszka Ostrowska z Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym
oraz Aleksandra Rękawek, Michał Dzierżek, Gabriela Surowiec, Kamil Bargłowski,
Zuzanna Kapica, Julia Oda-

chowska, Zuzanna Popławska, Aleksandra Ignatowicz,
Magdalena Kalińska, Izabela
Budzisz i Julia Darmetko z Zespołu Szkół w Kleosinie.
Cd. na str. 6.
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Trzy sesje Rady
27 kwietnia 2016 r. odbyła się
XVII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Podjęte uchwały:

Biskup w urzędzie gminy
30 maja br. wizytę w urzędzie gminy złożył Jego Ekscelencja ks. biskup Henryk
Ciereszko. Spotkanie z pracownikami odbyło się w ramach wizytacji kanonicznej, przeprowadzanej w parafiach co pięć lat.
Ksiądz Biskup odwiedził
wszystkie referaty i pokoje urzędu, interesował się zakresem

spraw prowadzonych przez poszczególne referaty, rozmawiał
z pracownikami. Złożył także wizytę w ośrodku kultury i
gminnej bibliotece. Biskupowi towarzyszył proboszcz juchnowieckiej parafii ks. Andrzej
Kondzior oraz ks. Andrzej Dębski, rzecznik prasowy Archidiecezji Białostockiej.

Uroczystości 3-Majowe
Jak co roku mieszkańcy i
władze gminy uczcili rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3
Maja.
Uroczystości w Juchnowcu Kościelnym rozpoczęły się
mszą świętą odprawianą przez
Jego Ekscelencję ks. biskupa
Henryka Ciereszko. Uczestniczyły w niej władze gminy, radni, poczty sztandarowe, strażacy z gminnych jednostek OSP,
sołtysi oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Po mszy złożo-

no wieńce i kwiaty pod pomnikiem „Za Wiarę i Wolność”.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili bp Henryk Ciereszko, ks. dziekan Andrzej
Kondzior oraz wójt Krzysztof
Marcinowicz. Po części oficjalnej bp Henryk Ciereszko poświęcił wozy strażackie, a następnie wszyscy przeszli do
ośrodka kultury, gdzie młodzież Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym przedstawiła
okolicznościowy program.

u w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Ignatki,
gmina Juchnowiec Kościelny (dot. wsi
Ignatki, obręb geodezyjny Ignatki, Gmina
Juchnowiec Kościelny: ul. Kręta – działka nr 204/10, ul. Tęczowa – działka nr
177/11, nr 191/36, ul. Urocza – działka
nr 273);
u w sprawie zmiany Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Juchnowiec Kościelny na
lata 2011-2023;
u w sprawie rozpatrzenia skargi (na
Kierownika GOPS, jako bezzasadna);
u w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji
projektowej: „Przebudowa z rozbudową
drogi powiatowej Nr 1503B Juchnowiec
Dolny–Hołówki Małe–Hołówki Duże
wraz z przebudową mostu na rzece Turośnianka” (35 000 zł jako 50% wkładu
własnego tego zadania);
u w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.;
u w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2019 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021;
u o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy
Juchnowiec Kościelny miejsc sprzeda-

ży i podawania napojów alkoholowych
(„3. Za bezpośrednie sąsiedztwo w rozumieniu niniejszej uchwały rozumie się
odległość nie mniej niż 30 m mierzoną
wzdłuż dróg publicznych wytyczonymi
ciągami przeznaczonymi dla pieszych od
drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi
wejściowych obiektu chronionego”).

31 maja 2016 r. odbyła się
XVIII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Podjęte uchwały:
u zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
u w sprawie rozpatrzenia skargi (na
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny,
jako bezzasadna);
u w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu
dokumentacji projektowej: ,,Budowa
ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka–Biele (gm. Juchnowiec Kościelny)’’
(55 000 zł jako 50% wkładu własnego
tego zadania);
u w sprawie zmiany uchwały Nr
XV/121/2016 Rady Gminy Juchnowiec

Otwarte serca dla Marysi
W piątek, 6 maja odbył się
Piknik Rodzinny z OSP Lewickie. Choć jego głównym punktem był występ Zenka Martyniuka z zespołem „Akcent”, to
jednak najważniejsza była chora na białaczkę Marysia. Dla
niej charytatywnie zagrał „Akcent”, wystąpiły grupy taneczne
Ośrodka Kultury, przeprowadzono licytację ofiarowanych pamiątek, obrazów, książek. Było
malowanie twarzy, dmuchaniec,
a nawet stoisko astronautyczne.

Był bigos, stół wiejski, lody i słodycze. Wszystko za darmo, a w
zasadzie za pieniążki wrzucane
do puszki. Piknik zorganizowała OSP Lewickie, a jego koordynatorem był Robert Szymański.
Akcję wsparli strażacy, policja,
firmy, osoby prywatne i instytucje, a także Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny oraz Ośrodek
Kultury. Dzielnej Marysi życzymy dużo sił, a uczestnikom i organizatorom pikniku dziękujemy za otwarte serca.
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Komisariat Policji w Łapach informuje, że 2 czerwca nastąpiła
zmiana podziału na rejony dzielnicowych i rewiry dzielnicowych jednostek podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku. W
związku z tym miejscowości z gminy Juchnowiec Kościelny: Baranki, Bogdanki, Czerewki, Dorożki, Kożany, Pańki, Simuny, Wojszki, Zajączki i Zaleskie, dotychczas obsługiwane przez dzielnicowego asp.
szt. Piotra Trzeszczkowskiego zostały przydzielone mł. asp. Danielowi Bączkowi (tel. 88 59 97 181) i włączone do Rejonu Nr 58.
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Gminy Juchnowiec Kościelny
Kościelny udzielającej pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej:
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr
1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1484B do wsi Zajączki’’ (Gmina
Juchnowiec Kościelny udziela pomocy
finansowej Powiatowi Białostockiemu
w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem
na opracowanie dokumentacji projektowej);
u w sprawie zmiany uchwały Nr
XVII/137/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny udzielającej pomocy
finansowej Powiatowi Białostockiemu
na opracowanie dokumentacji projektowej: ,,Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503 B Juchnowiec
Dolny–Hołówki Małe–Hołówki Duże
wraz z przebudową mostu na rzece Turośnianka’’ (zmiana w par. 1.: 78 000 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej);
u w sprawie zmian w budżecie 2016 r.;
u w sprawie udzielenia dotacji celowej
na sfinansowanie robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków (§ 1. Udziela się z budżetu
Gminy Juchnowiec Kościelny 2016 roku
dotacji celowej w wysokości 65.000 zł
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na rzecz Parafii Prawosławnej p.w.
Podwyższenia Św. Krzyża w Kożanach
z przeznaczeniem na demontaż części
ikonostanu, usunięcie istniejących przemalowań, dezynsekcję drewna, wykonanie uzupełnień, impregnację osłabionych
partii drewna itd, rekonstrukcję polichromii oraz wykonanie złoceń zabytku wpisanego do Rejestru Zabytków Nierucho-

Pierwsza
inwestycja ZGK

mych Województwa Podlaskiego pod nr
A-144);
u w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków (§ 1. Udziela się z
budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny
2016 roku dotacji celowej w wysokości
70.032,14zł (słownie: siedemdziesiąt
tysięcy trzydzieści dwa złote i 14/100)
na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym
z przeznaczeniem na zabezpieczenie
więźby dachowej, konstrukcji stropu i
drewnianych elementów konstrukcyjnych wieży kościoła – zabytku wpisanego do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Podlaskiego pod
nr A-210);
u w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu za 2015 r.;
u w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny absolutorium
z tytułu wykonania budżetu gminy za
2015 rok (§ 1. Udziela się Wójtowi
Gminy Juchnowiec Kościelny Panu Krzysztofowi Marcinowiczowi absolutorium z
wykonania budżetu Gminy Juchnowiec
Kościelny za 2015 rok).

27 czerwca 2016 r. odbyła się
XIX sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Podjęte uchwały:
u w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji
projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B
w m. Niewodnica Nargilewska (gm.
Juchnowiec Kościelny) (41 500 zł jako
50% wkładu własnego tego zadania);
u o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub
na czas nieoznaczony;
u w sprawie wyznaczenia urzędu gminy
jako jednostki obsługującej gminne jednostki budżetowe;
u w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.;
u w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków (§ 1. Udziela się z
budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny
2016 roku dotacji celowej w wysokości
10.630,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
sześćset trzydzieści złotych) na rzecz
Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia
Św. Krzyża w Kożanach z przeznaczeniem na - zabezpieczenie szalowania
ścian i stropów wewnątrz cerkwi powłoką wosku (oczyszczenie powierzchni
desek szalunkowych, położenie warstwy
zabezpieczającej z wosku) zabytku wpisanego do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Podlaskiego pod nr
A-144.);
Radni nie podjęli uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków określonej
przez Spółdzielnię Mieszkaniową w
Kleosinie.
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Mamy
schetynówkę
Trwa II etap przebudowy
drogi Księżyno-Kolonia łączącej
drogę wojewódzką z drogą powiatową, na którą gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 642 tys. zł z Programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016-2019. Koszt przebudowy
to blisko 1,5 mln zł. W ramach
inwestycji zaplanowano: nawierzchnię bitumiczną długości
822 m, chodnik jednostronny
i zjazdy na posesje z polbruku,
kanalizację deszczową. Zakończenie prac planowane jest na
31 października br.

Renowacja gminnego boiska
Boisko gminne w Juchnowcu Dolnym nie będzie czynne
do końca lipca br. Rozpoczął
się na nim montaż nowoczesnego systemu nawadniania,
jakim poszczycić się może niewiele stadionów w naszym
kraju: stadion Legii, Cracovii,
gdańska Arena, a w województwie podlaskim tylko białostocki stadion miejski.

Wykonywany małoinwazyjną metodą system nawadniania nawierzchni polega na ułożeniu na głębokości 45 cm rur
oraz zraszaczy. Jego działanie
jest w pełni skomputeryzowane. Umieszczone na poziomie
płyty zraszacze wynurzają się
na wysokość 25 cm i otwierają
w momencie, kiedy system odnotuje zbyt niskie nawilżenie.

Wydobywający się ze zraszaczy
strumień wody o promieniu 27
metrów po nawodnieniu boiska automatycznie się zamknie.
Ten nowoczesny system pozwoli utrzymać płytę boiska w optymalnym stanie. Po zakończeniu
prac montażowych przeprowadzona zostanie renowacja płyty boiska. Wykonawcą prac jest
Green Serwis Group Sp. z o. o.

W Ignatkach, wzdłuż ul.
Wspólnej rozbudowywana jest
sieć wodociągowa i rozdzielcza.
W planach jest ul. Sosnowa i Jagodowa. To pierwsza inwestycja
wykonywana przez działający
od początku tego roku gminny
Zakład Gospodarki Komunalnej. Na powyższe prace gmina
przeznaczyła dotację w wysokości 300 tys. zł, a jej rozliczenie
– po kosztach własnych – nastąpi po zakończeniu inwestycji.
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
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TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD 1 LIPCA 2016 DO 31 STYCZNIA 2017 – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE

Odpady komunalne: zbieramy do przeznaczonych do tego pojemników i worków, 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 (pochodzące z gospodarstwa domowego), ubrania
i tekstylia: w dniu odbioru do godz. 6.00 wystawiamy przed posesję nie ograniczając użytkowania pasa drogowego.
Od 1 lipca br. do 31 stycznia 2017 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
zlokalizowanych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny odbierać będzie PU-A ASTWA Sp. z o. o. W
razie uwag lub potrzeby zasięgnięcia informacji należy
kontaktować się pod nr tel. 85 65 48 470, 85 65 39
893 (PU-A ASTWA Sp. z o. o.), 85 719 50 60 (Urząd
Gminy – odbiór odpadów), 85 713 28 91 (Urząd Gminy – płatności) lub 85 744 38 22 (PSZOK).
Odpady komunalne zmieszane zbieramy w pojemniku;
odpady posegregowane zbieramy w workach (nieruchomości zamieszkałe) lub w pojemnikach (nieruchomości niezamieszkałe): SZKŁO worek/pojemnik zielony, PAPIER worek/pojemnik niebieski, TWORZYWA
SZTUCZNE i OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE worek/pojemnik żółty, ODPADY ZIELONE (zbierane od marca do końca listopada) worek/pojemnik
szary. Mieszkańcy gminy, którzy złożyli deklaracje se-
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lektywnie zbierane odpady komunalne mogą przekazywać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach i jest czynny: poniedziałek,
środa, czwartek, piątek w godz. 8.00-16.00, sobota w
godz. 7.00-14.30 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od
pracy. W PSZOK przyjmowane są odpady: od wytwórcy odpadu po okazaniu dokumentu potwierdzającego
jego tożsamość lub od osoby trzeciej po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz oświadczenia wytwórcy odpadu o zleceniu dostarczenia odpadów do PSZOK. W PSZOK zbierane są: papier i
makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
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elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe,
zużyte opony, odpady zielone, ubrania i tekstylia. Do
PSZOK nie są przyjmowane: zmieszane odpady komunalne, odpady zawierające azbest, materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa, szyby
samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, części samochodowe, odpady od osób fizycznych w rodzaju i
ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła
niż gospodarstwo domowe, odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach wskazujących na
pochodzenie inne niż odpady komunalne, odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia i składu.
Opłatę za gospodarowanie odpadami wnosimy
bez wezwania, na indywidualny nr konta, przypisany dla każdego właściciela nieruchomości, raz na
kwartał, do dnia: 10 września, 10 grudnia, 10 marca i 10 czerwca.
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Nawałnica zniszczyła
budynki i lasy
Uszkodzone budynki, zerwane linie energetyczne, połamane drzewa, to skutki
burzy jaka przeszła przez północno-wschodnią Polskę w
piątek, 17 czerwca br.
Potężna
nawałnica
nie
oszczędziła gminy Juchnowiec
Kościelny. Najbardziej ucierpiały Rostołty, Biele, Hermanówka i Niewodnica Nargilewska.
Uszkodzonych zostało wiele
budynków: w Rostołtach – 25
budynków mieszkalnych i 68
budynków gospodarczych, w
Bielach – 20 budynków mieszkalnych i 2 budynki gospodarcze, w Hermanówce – 4 budynki mieszkalne i 8 budynków
gospodarczych, w Niewodnicy Nargilewskiej – 10 budynków mieszkalnych i 14 budynków gospodarczych. Z terenu
gminy Juchnowiec Kościelny
do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego zgłoszono 59
budynków mieszkalnych i 92
budynki gospodarcze. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio po
zdarzeniu odwiedzili poszkodowane miejscowości udzielając informacji i przeprowadzając wywiady.
Do końca czerwca br. do
GOPS-u wpłynęło 27 wniosków o zasiłek celowy – w wyskości do 6 tys. zł – w związku z wystąpieniem zdarzenia
noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin,
które poniosły straty w gospodarstwach domowych. Trzy
rodziny złożyły rezygnację ze

skorzystania z zasiłku, w przypadku pozostałych wniosków
przeprowadzone zostały wywiady środowiskowe i sukcesywnie wydawane są decyzje o
przyznaniu zasiłku.
Gminna komisja do spraw
szacowania strat w budynkach
mieszkalnych powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny dokonała oszacowania strat w 24 budynkach
mieszkalnych: 11 w Rostołtach,
2 w Bielach, 4 w Hermanówce,
7 w Niewodnicy Nargilewskiej.
W związku z nawałnicą do
urzędu wpłynęło 30 wniosków
o wydanie zezwolenia na usunięcie powalonych drzew na terenie posesji. Nawałnica uszkodziła wiele dachów, także tych
krytych eternitem. 6 osób złożyło wnioski o dofinansowanie zadania polegającego na
usunięciu wyrobów zawierających azbest – 4 wnioski z Rostołt (1049 m2 – 14,16 tony), 1
wniosek z Klewinowa (110 m2
– 1,5 tony), 1 wniosek ze Złotnik (300 m2 – 4 tony), łącznie
19,66 tony.
W wyniku piątkowej gwałtownej burzy i bardzo silnych
porywów wiatru na terenie
gminy zniszczone zostały także ogromne połacie lasów, powalone i połamane zostały setki drzew, głównie sosen.
W znacznym stopniu ucierpiały też linie energetyczne.
Najdłużej bez prądu pozostawali mieszkańcy Hermanówki,
gdzie nawałnica nie tylko zerwała przewody, ale także powywracała słupy.

Wspólna inwestycja
w Solniczkach
Gotowa jest już dokumentacja i niebawem ruszą roboty
przy budowie nawierzchni ulic
Brzozowej, Świerkowej, Klonowej, Bukowej i Sosnowej na
osiedlu Nasz Dom w Solniczkach. Inwestycja obejmie prze-

budowę kanalizacji deszczowej,
wykonanie jezdni z polbruku
i ciągów pieszo-jezdnych. W
koszcie budowy wynoszącym
650 tys. zł partycypują mieszkańcy osiedla. Ich wkład wynosi 20 procent tej kwoty.

Nowa nawierzchnia
na ul. Jana Pawła II
Kończą się prace przy budowie ul. Jana Pawła II w Kleosinie. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową,
nawierzchnię jezdni z polbruku
o długości 484 metrów, chod-

nik, zjazdy na posesje, bariery
ochronne oraz siatki ochronne
wzdłuż dopływu Horodnianki. Termin zakończenia inwestycji to 31 października br., a
jej koszt to 600 tys. zł.

Powstaje spinka
wodociągowa
Wzdłuż drogi powiatowej
Lewickie–Juchnowiec budowana jest sieć, która umożliwi
połączenie wodociągu w Lewickich z hydrofornią w Juchnowcu Górnym. Pozwoli to
na odłączenie Lewickich od
stacji wodociągowej w Pomigaczach (gm. Turośń Kościel-

na), z której były zasilane.
Spinka umożliwi także połączenie sieci z hydrofornią w
Kleosinie, co zwiększy możliwości gospodarowania gminnymi zasobami wody. Koszt
inwestycji to 350 tys. zł. Zakończenie planowane jest na
30 września br.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

CZERWIEC 2016, NR 2 (22)

6

Uczniowie na Medal

Młodzież z naszej gminy zasłużyła na wielkie brawa. Grupa biorącą udział w projekcie
„Między Narwią a Puszczą Knyszyńską, czyli młody i aktywny Juchnowiec” sama zaplanowała i przeprowadziła festyn rodzinny. Każdy mógł tu znaleźć coś dla siebie: były
atrakcje dla najmłodszych, pokazy strażackie, strzeleckie, koncerty. Jednym z punktów
programu był mecz piłkarski, w którym Drużyna Wójta zremisowała 1:1 z reprezentacją
Młodzi Aktywni. Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności w ramach programu „Równać Szanse”. Młodzież przez pół roku, uczestniczyła w warsztatach fotograficznych, filmowych, animacji czasu wolnego oraz pierwszej
pomocy, aby móc stworzyć swoje pierwsze samodzielne wydarzenie. Gratulujemy!

W naszej gminie rozpoczął się sezon
imprez sołeckich. W sobotę, 18 czerwca
br. miało miejsce spotkanie integracyjne mieszkańców Ogrodniczek. Dzieci,
młodzież oraz dorośli sprawdzali się w
łucznictwie, jeździe konnej, a na koniec
mogli nawet unieść się w powietrze,
zasiadając w balonie! Na lot zdecydował
się nawet wójt, Krzysztof Marcinowicz.
Na koniec przygotowano wielkie ognisko
i biesiadę przy muzyce na żywo.

2 maja na stadionie w Juchnowcu Dolnym reprezentacja Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (stowarzyszenie gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec
Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów) spotkała się z drużyną
Prezydenta Miasta Białegostoku. Koordynatorem składu BOF był Krzysztof Marcinowicz.
Samorządowców Białegostoku do walki poprowadził prezydent Tadeusz Truskolaski. Zwyciężyła drużyna BOF 4:3. Rewanżowe spotkanie odbyło się 19 czerwca na Stadionie Miejskim
w Białymstoku. Tym razem BOF uległ zespołowi Prezydenta Miasta Białegostoku 5:8.
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Cd. ze str. 1.
Uroczystość wręczenia Medali Wójta Gminy Juchnowiec
Koscielny odbyła się w Ignatkach-Osiedlu podczas zorganizowanego po raz pierwszy gminnego zakończenia roku szkolnego i
jednocześnie inauguracji wakacyjnej akcji Lato OK.
Wójt Krzysztof Marcinowicz docenił nie tylko osiągnięcia uczniów, ale także złożył
gratulacje rodzicom i nauczycielom. Na ręce dyrektorów i wice-

dyrektorów szkół i przedszkola
złożył podziękowania za całoroczny trud włożony w edukację i wychowanie najmłodszych
mieszkańców naszej gminy.
Po części oficjalnej uczniowie
przedstawili krótkie, ale bardzo
interesujące prezentacje – tańce,
śpiewy, pokazy sportowe. Było
też wiele konkursów, gier, zabaw, a nauczyciele mogli spotkać się w wakacyjnym już nastroju, w przygotowanym dla
nich namiocie.

Forum Teatrów
Melpomena 2016
W sobotę, 4 czerwca br. zakończyło się trwające tydzień,
I Wojewódzkie Forum Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych –
Melpomena 2016, będące kontynuacją imprezy mającej swój
początek w 1994 roku.
Tegoroczne Grand Prix zdobył zespół „Abrakadabra” ze
Szkoły Podstawowej nr 43 w
Białymstoku za spektakl „Gośka
i Jasiek. Historia prawdziwa?”
w reżyserii Anety Polak-Karpowicz i Barbary Magnuszewskiej. Ponadto jury przyznało:
w kategorii młodzież – II nagrodę grupie teatralnej „Co nieco” z Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku za spektakl
pt.: „O śpiącym królewiczu” w
reżyserii Jolanty Hołubowicz,
III nagrodę zespołowi „Most”
z Gimnazjum w Zespole Szkół
im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym za spektakl pt.:
„Drzewo, które umiało dawać”
w reżyserii Moniki Żochowskiej; w kategorii dzieci – II na-

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

grodę zespołowi „Raz, dwa,
trzy” ze Szkoły Podstawowej
nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej za spektakl
pt.: „Jaki piękny byłby świat”
w reżyserii Małgorzaty Sadlak,
III nagrodę zespołowi „Arlekin” z Przedszkola Samorządowego nr 58 Integracyjnego im.
J. Wilkowskiego w Białymstoku
za spektakl pt.: „Koziołki Pana
Zegarmistrza” w reżyserii Barbary Szutkiewicz, Doroty Pyłko
i Barbary Kropiwnickiej
Podczas Forum odbył się także Gminny Konkurs Recytatorski „O Złotą Różdżkę Dobrej
Wróżki” oraz XI Powiatowy
Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej im. Sylwii Chorąży. Na
scenie zaprezentowało się osiem
zespołów dziecięcych, jedenaście młodzieżowych oraz kilkudziesięciu recytatorów, łącznie
ponad pięciuset młodych artystów. Organizatorem Forum jest
jest Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym.

7

Promujemy
czytelnictwo
Gminna Biblioteka Publiczna
w Juchnowcu Kościelnym otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015”. Celem
konkursu jest popularyzacja
działań upowszechniajcych czytelnictwo, co ma ogromne znaczenie przy ciągłym jego spadku.
W 2015 r. w Polsce aż 19 mln Polaków od 15. roku życia nie przeczytało ani jednej książki.

Uczniowskie
talenty
Uczniowie ZS w Juchnowcu
Górnym nagrodzeni zostali we
wszystkich kategoriach I Konkursu Plastyczno-Literackiego
„Co w lesie…”. zorganizowanego przez Liceum Plastyczne
im. Wojciecha Kossaka w Łomży oraz Stowarzyszenie im. prof.
Simony Kossak w Łomży. W kategorii proza – I miejsce zdobyła
Aleksandra Kuczyńska z kl. III
b gim., wyróżnienia otrzymały:
w kategorii poezja – Julia Małaszewicz z kl. II b gim., w kategorii praca plastyczna – Weronika Szekalska z kl. II b. Laureaci
konkursu wzięli udział w warsztatach, a także poznali bliżej sylwetkę Simony Kossak.

Beata Lupa Konopielką 2016
Upał, wysiłek, ale i mnóstwo radości i wspaniałej zabawy – 4. Bieg Konopielki przeszedł do historii, a Konopielką
2016 została Beata Lupa.
Rekordowa liczba zawodników stanęła nie tylko na starcie
biegu głównego na 10 km, ale
również i w biegach towarzyszących. Zawody rodzinne oraz VIP-owskie wywołały wielkie emocje, zwłaszcza u najmłodszych,
kiedy wchodzili na scenę i byli
dekorowani przez zastępcę wójta Mirosławę Jaroszuk oraz
wójta Krzysztofa Marcinowicza pamiątkowymi medalami. Wójt wystartował również
w biegu z VIP-ami zajmując 9.
miejsce ex aequo z wójtem Narwi Andrzejem Pleskowiczem,
a bieg wygrał Tomasz Ławida z
Klepacz.
W południe na starcie biegu
głównego na 10 km stanęło 223
zawodników z różnych stron

Polski: Białegostoku, Hajnówki,
Augustowa, Wrocławia, Kielc,
Krakowa, Warszawy. Od początku ton rywalizacji nadawała trójka zawodników – Maciej
Bielawiec z Kleosina, Adam Wakuluk z Siemiatycz oraz Andrzej
Leończuk z Białegostoku. Na
metę z czasem 0:32:32 pierwszy
wpadł Maciek Bielawiec. Tym
samym po raz pierwszy w historii zwycięzcą Biegu Konopielki
został zawodnik z juchnowieckiej gminy. Maciej o 12 sekund
wyprzedził Adama Wakuluka i
o 24 sekundy Andrzeja Leoń-

czuka. Czwarty na mecie, Paweł Grygo z Łomży stracił do
lidera już ponad 4 minuty.
Podczas biegu swoją kategorię mieli mieszkańcy gminy
Juchnowiec Kościelny. W kategorii mężczyzn zwyciężył Maciej Bielawiec przed Juliuszem
Kołodko z Olmont i Markiem
Kaweckim z Niewodnicy Nargilewskiej. Wśród kobiet najszybsza była była Julita Kropiewnicka z Horodnian, drugie miejsce
zajęła Emilia Guzowska z Kleosina, a trzecie Magdalena Półtarzycka z Wólki.
Po zmaganiach sportowych,
tradycyjnie we Frampolu, miała
miejsce kulturalna część imprezy
z wieloma literackimi akcentami: zwiedzaniem Domku Twórczości E. Redlińskiego, słuchaniem fragmentu „Konopielki”
w interpretacji znanego aktora
filmowego i teatralnego, a także
biegacza, Jacka Domańskiego,
losowaniem książek i koncertem
zespołu „Dzisiaj Oni”.

Z Kleosina na stadion
Drużyna piłki nożnej chłopców z ZS w Kleosinie zajęła II
miejsce w województwie podlaskim w Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku”. Nasza
ekipa wygrała eliminacje powiatowe, później pokonała zespoły z Hajnówki, Suwałk, Sie-

miatycz i Akademię Piłkarską
Talent z Białegostoku. W finale
uległa drużynie SP 19 z Białegostoku. Patryk Drygiel oraz Hubert Woźniel z drużyny Kleosina, zostali powołani do kadry
województwa podlaskiego na
Wielki Finał w Warszawie.
Skład: Karol Pryzmont, Patryk Drygiel, Kamil Lewoc, Miłosz
Brodziuk,
Marcin Baranowski, Dawid Głowacki, Adam Porczyński, Hubert
Woźniel, Szymon
Danilczuk, Mateusz Żukowski,
trener
Marcin
Zawadzki.

Przez trzy dni, od 6 do 8 czerwca br., w hali sportowej Zespołu Szkół w Kleosinie
rozgrywane były zawody „Młodzi Zawodnicy Podlasia w Koluchstyl”. Jest to największy
w Polsce turniej halowy dzieci w sportach walki. W Kleosinie wystartowało prawie 800
zawodników. Gościem turnieju był Gintautas Vileita, prezydent United World Wrestling.
W klasyfikacji szkół zwyciężyły SP z Kleosina i SP 51 z Białegostoku, drugie
miejsca zajęły SP z Księżyna i SP z Michałowa, trzecie – SP 32 i SP 26 obie z Białegostoku, czwarte – SP 34 z Białegostoku i SP z Bielska Podlaskiego. Najlepsze
szkoły otrzymały bony pieniężne na sprzęt sportowy ufundowane przez Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny i Klub Sportowy Sumo Koluch. Młodym wojownikom sędziowali
uznani na arenie międzynarodowej zawodnicy z Podlasia. Wójt Gminy Juchnowiec
Kościelny objął imprezę honorowym patronatem.
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Atrakcyjnie zapowiadają się
tegoroczne Dni Ziemi Juchnowieckiej. Będzie wiele muzyki,
sportu, rozrywki, ale i elementów kulturalno-artystycznych.
– Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie – zapowiada Krzysztof Sokólski, dyrektor Ośrodka Kultury w Gminie
Juchnowiec Kościelny. – Mam
nadzieję, że mieszkańcom przypadną do gustu nasze propozycje i wspólnie będziemy świetnie się bawić – dodaje.
Dni Ziemi Juchnowieckiej
zainaugurowane zostaną w niedzielę, 24 lipca w Kleosinie. Już
od godziny 16 zapraszamy na
plac przy ul. Tarasiuka, gdzie zaplanowano atrakcje dla dzieci,
pokazy, koncerty muzyczne dla
młodzieży i dorosłych. O godz.
18 wystartuje II Bieg Uliczny
na 5 km „Przybij Piątkę w Kleosinie”. Po biegu, w roli gwiazdy wieczoru wystąpi zespół
„Exaited”.
W poniedziałek, 25 lipca,
również o 16 zapraszamy do
Koplan na V Towarzyskie Za-

wody Wędkarskie o „Złotą
Rybkę Juchnowiecką”. Dzień
później, 26 lipca od godz. 17
zapraszamy na spotkanie „Łączymy Pokolenia” w Janowiczach. W środę, 27 lipca od
godz. 18 będziemy na „Orliku” w Kleosinie. Tu rozegrany
zostanie turniej piłkarski między drużynami naukowców,
dziennikarzy i samorządowców, będzie można zatańczyć

Zapraszamy na wakacyjne
spotkania
23 czerwca br. ruszyła, po
raz kolejny, wielka wakacyjna
akcja LATO OK. Projekt rozpoczął piknik w miejscowości
Ignatki-Osiedle. W lipcu i sierpniu LATO OK zawita do kilkunastu wsi naszej gminy. Akcję
zakończy festyn w Koplanach,
planowany na 28 sierpnia.
Akcja LATO OK skierowana
jest do dzieci i młodzieży z te-

renu naszej gminy. W programie
znalazły się gry, zabawy, konkursy, animacje, spotkania profilaktyczne. Akcję prowadzi Ośrodek
Kultury w Gminie Juchnowiec
Kościelny wspólnie z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Juchnowcu Kościelnym. Szczegóły i
dokładny program spotkań dostępny jest w Ośrodku Kultury.

ZUMBĘ i wziąć udział w pikniku rodzinnym. Na czwartek, 28
lipca, na godz. 17 zapraszamy
do Juchnowca Kościelnego miłośników lokalnej historii na
wyprawę z ks. Stanisławem Niewińskim po najciekawszych zakątkach gminy. Piątek, 29 llipca
zarezerwowany został dla środowiska artystycznego. We Frampolu swój nowy tomik poezji
zaprezentuje Teresa Radziewicz,

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:
poniedziałek 9.00-17.00
od wtorku do piątku
7.30-15.30

www.juchnowiec.gmina.pl
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
u Podatki – Referat Finansów i Budżetu
tel. 		
85 713 28 91
u Ewidencja działalności gospodarczej
tel. 		
85 713 28 87
u Ewidencja Ludności, USC
tel. 		
85 713 28 85
u Zakład Gospodarki Komunalnej
tel. 		
85 850 10 88
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a także można będzie posłuchać i obejrzeć koncert performatywny grupy Alu Bambu Pikczu. W sobotę, 30 lipca o godz.
9 w Hermanówce rozpoczną
się Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Podlaskiego
w Petanque.
Tegoroczne Dni Ziemi Juchnowieckiej zakończą się w niedzielę, 31 lipca. Na stadionie
gminnym w Juchnowcu Dolnym o godz. 15 rozpocznie
się Finałowa Niedziela z konkursami, pokazami, występami
muzycznymi i przede wszystkim
Spartakiadą Sołecką o Puchar
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Po rywalizacji sołectw
organizatorzy zapraszają na
wielką biesiadę, w której wystąpi Piotr Pręgowski, znany
aktor, odtwarzający m.in. rolę
Pietrka w bijącym rekordy popularności serialu telewizyjnym „Ranczo”.
Zapraszamy!!!
Szczegóły dotyczące Dni Ziemi Juchnowieckiej 2016 dostępne są w Ośrodku Kultury.
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u Referat Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej – Inwestycje
tel. 		
85 713 28 95
tel. kom. 		
697 011 627
Drogi i transport tel.
85 713 28 94
tel. kom. 		
697 011 598
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

