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Szanowni Państwo
Przed nami sezon urlopowy, dzieci i młodzież
od kilku dni cieszą się wakacjami – jednym
słowem, lato w pełni. I bardzo dobrze, bo to
najlepszy czas na wyjazdy i odpoczynek. Ale
część mieszkańców gminy, z różnych względów, lato spędzi w miejscu zamieszkania.
Nie musi to być wcale takie złe. Gmina Juchnowiec Kościelny jest atrakcyjnym miejscem
z ciekawą historią, zabytkami i wspaniałą
przyrodą. A wszystko w zasięgu ręki. Wszędzie łatwo jest dotrzeć,
zwłaszcza, że nasze „gminne” linie autobusowe od lipca mają więcej
kursów, a mieszkańcy Kleosina i Ignatek-Osiedla mogą wypożyczać
„gminne” rowery (ale, oczywiście, nie tylko oni) – o czym piszemy
w tym wydaniu biuletynu. Dzięki temu łatwiej będzie też dotrzeć na
organizowane przez Ośrodek Kultury wakacyjne imprezy, a zwłaszcza na Dni Ziemi Juchnowieckiej, na które wszystkich mieszkańców
serdecznie zapraszam.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Koncerty, wycieczki, spotkania, dużo sportu, muzyki
oraz tańca – tak będą wyglądały Dni Ziemi Juchnowieckiej 2015. Święto naszej gminy rozpocznie się 19 lipca i
potrwa do 26 lipca.
– Przygotowaliśmy ofertę, w
której każdy mieszkaniec znajdzie coś ciekawego dla siebie –
zapewnia Krzysztof Sokólski,
dyrektor Ośrodka Kultury w
Gminie Juchnowiec Kościelny,
organizator imprezy.
Dni Ziemi Juchnowieckiej
zainaugurowane zostaną w
niedzielę, 19 lipca w Kleosinie. Uroczystości zaplanowa-

no od godz. 16 (przed sceną
przy „Orliku”). Przewidziano
multimedialną prezentację naszej gminy, koncert muzyczny,
gry, zabawy rodzinne, a głównym punktem programu będzie
bieg uliczny na 5 km „Przybij
piątkę w Kleosinie”. Bieg cieszy
się dużym zainteresowaniem, a
wszyscy chętni pragnący wziąć
udział w zawodach mogą rejestrować się przez stronę www.
okjuchnowiec.pl.
W poniedziałek, 20 lipca
zapraszamy do Koplan, gdzie
odbędą się IV Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Złotą Rybkę Juchnowiecką. Zgłoszenia te-

lefoniczne przyjmowane są do
17 lipca w Biurze ZO PZW w
Białymstoku (tel. 85 675 25 26)
oraz w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (tel.
85 719 60 56) lub na miejscu w
dniu zawodów do godz. 16.
Kolejnego dnia, we wtorek,
21 lipca organizowany jest rajd
autokarowy po ciekawych zakątkach naszej gminy. Rajd rozpocznie się o godz. 17 (zbiórka pod Ośrodkiem Kultury w
Juchnowcu Kościelnym), a zakończy ogniskiem w Złotnikach. Zgłoszenia do udziału
w rajdzie przyjmowane są pod
numerem tel. 85 719 60 56.

Środa, 22 lipca stać będzie
pod znakiem ZUMBY. O godz.
18 na Orliku w Kleosinie rozpoczną się taneczne pokazy i
warsztaty dla dzieci. O godz.
18.30 do zabawy przystąpią
dorośli. Oprócz ZUMBY nie zabraknie zabaw i konkursów rodzinnych.
Czwartek, 23 lipca zarezerwowany jest dla seniorów.
Tego dnia w Lewickich zorganizowany zostanie wieczór
dla osób starszych, nawiązujący do realizowanego w naszej
gminie programu „Barwna jesień życia”.
Cd. na str. 8.
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Sesje Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

21 kwietnia 2015 r. odbyła się
VIII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
W sesji wzięli udział wszyscy radni.
Wójt Krzysztof Marcinowicz
przedstawił nowo wybranych
sołtysów i pogratulował im objęcia funkcji. Poinformował także, iż w okresie od ostatniej sesji
ogłoszono dwa przetargi: na budowę drogi w Księżynie-Kolonii
oraz na odbiór odpadów komunalnych.
Przewodnicząca Rady Gminy
Joanna Januszewska poinformowała, że w okresie międzysesyjnym odbyło się sześć posiedzeń
komisji podczas których radni
m.in. omówili zasoby pomocy
społecznej, kontrolowali wydatki funduszu sołeckiego, a także
opiniowali projekty uchwał.
Podczas sesji radni przyjęli ocenę zasobów pomocy społecznej przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej
oraz sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata
2011-2020 w Gminie Juchnowiec Kościelny.
W punkcie interpelacje,
wnioski i zapytania radnych, w
tym zapytania sołtysów poruszono m.in. następujące sprawy: radna Marzena Gilewska
pytała o dodatkowe kursy autobusów linii 200, 201, 202 – wójt
poinformował, iż dotyczy to tylko dni roboczych, bez sobót i
niedziel, termin ich uruchomienia oraz godziny będą podane w najbliższym czasie; radny
Robert Szymański o planowane stacje rowerowe na terenie
gminy – wójt poinformował,
iż ogłoszony będzie przetarg
na dwie stacje zlokalizowane w
Kleosinie i Ignatkach-Osiedlu.

Podjęte uchwały:
u w sprawie członkostwa Gminy Juchnowiec Kościelny w Lokalnej Grupie Działania – Puszcza Knyszyńska (13 głosów za,
radni Marek Niewiński i Józef Słoma Sadowski wstrzymali się od głosu);
u w sprawie zmian w budżecie w 2015
r. (15 głosów za);
u w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w
Juchnowcu Górnym (15 głosów za);
u w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Białostockim do realizacji
zadania w 2016 r. pn. „Przebudowa wraz
z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483
Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki – do dr. 19 Etap III w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (15 głosów za);
u w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w roku
2015 na zadanie inwestycyjne polegające
na opracowaniu dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr
1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny
– Juchnowiec Górny” (15 głosów za);
u w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w roku
2015 na zadanie inwestycyjne polegające
na opracowaniu dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej
wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na
odcinku granica miasta Białystok – Juchnowiec Kościelny” (15 głosów za);
u w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Juchnowiec Kościelny (15 głosów za – opłaty pozostają
bez zmian);
u w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Koplany Kolonia (obręb geodezyjny Koplany Folwark)
– obszar planistyczny Koplany Kolonia
(15 głosów za).

28 maja 2015 r. odbyła się
IX sesja Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny.
W sesji wzięło udział 14
radnych, nieobecny był radny
Krzysztof Szczuka.
Głównym punktem sesji było
przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z przyjęcia
budżetu gminy za 2014 r. oraz
udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Wójtowi Gminy. Po
przedstawieniu sprawozdania
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finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok, a także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o
sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz stanowiska Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny pozytywnie
opiniującej oba sprawozdania,
radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za
2014 r. (10 głosów za, 4 radnych wstrzymało się od głosu:
Marek Borowski, Marzena Gilewska, Bożena Jabłońska, Robert Szymański) oraz uchwałę
w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Juchnowiec Kościelny
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. (10
głosów za, 4 radnych wstrzymało się od głosu: Marek Borowski, Marzena Gilewska, Bożena
Jabłońska, Robert Szymański).
Ponadto podjęto uchwały:
u w sprawie wstępnej lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny (14 głosów za) – dotyczy miejscowości Złotniki
i Wojszki;
u w sprawie zmian w budżecie w 2015
r. (14 głosów za) – zwiększa się plan dochodów o 325 tys. zł (225 tys. zł dotacja
celowa z budżetu woj. podlaskiego, 100
tys. zł z opłat za ochronę środowiska) i
wydatków o taką samą kwotę; zmiany
dotyczą m.in. zmniejszenia wydatków
na rozbudowę drogi gminnej w Kolonii
Księżyno o kwotę 996 tys. zł w związku z
rozstrzygnięciem przetargu i uzyskaniem
niższej niż przewidywano wartości robót, zwiększenia planu wydatków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w obrębie wsi Klewinowo o 750
tys. zł (w tym 225 tys. zł dotacji z budżetu
woj. podlaskiego), na zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg o 140 tys. zł, na projekt drogi gminnej do boiska w Juchnowcu Dolnym o 50 tys. zł, na modernizację
oświetlenia ulicznego o 200 tys. zł, na
aktualizację projektu ul. Leszczynowej w
Śródlesiu o 50 tys. zł, na aktualizację dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy
Nargilewskiej i w Brończanach.

24 czerwca 2015 r. odbyła się
X sesja Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny.
W sesji wzięli udział wszyscy
radni.
Wójt Krzysztof Marcinowicz poinformował o zakończeniu wyborów sołtysów i przed-
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stawił wybranych 22 czerwca
sołtysów Olmont, Izabelina i
Ignatek-Osiedle. Omówił także
działalność w okresie od ostatniej sesji. Następnie przedstawił
informację dotyczącą zaangażowania gminy w pozyskiwanie
środków unijnych.
Radny Marek Niewiński
odniósł się do planów utwardzenia drogi dojazdowej do
miejscowości Zaleskie wskazując, iż jego zdaniem niejasne są zasady decydujące o
kolejności budowy dróg w poszczególnych miejscowościach.
Wskazał na potrzeby w tym
względzie mieszkańców Izabelina. Zdania radnego nie podzielała większość zebranych,
zwłaszcza sołtysi, a ich kontrargumenty były bardzo rzeczowe i przekonujące. W sprawach
różnych głos zabrała dyrektor
niepublicznego żłobka w Ignatkach-Osiedlu oraz rodzice zainteresowani funkcjonowaniem
żłobka. Zwrócili się oni do radnych z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie dotacji w wysokości 600 zł dla każdego dziecka
z gminy Juchnowiec Kościelny
uczęszczającego do żłobka. W
czerwcu br. kończy się dotacja
unijna, a koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku od lipca dyrektor oszacowała na 1100
zł miesięcznie bez wyżywienia.
Obecnie w żłobku jest 15 dzieci,
w tym troje spoza gminy. Radni
nie przychylili się do prośby.
Podjęte uchwały:
u w sprawie udzielenia dotacji celowej
na sfinansowanie robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (15 głosów za);
u w sprawie udzielenia dotacji celowej
na sfinansowanie robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (15 głosów za);
u w sprawie zmian w budżecie 2015 r.
(15 głosów za);
u w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonego na dzień 6
września 2015 r. (15 głosów za);
u w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do programu Białostocka Karta Dużej Rodziny (15 głosów za);
u w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Białymstoku
(zespół: Teresa Rudzik, Józef Słoma
Sadowski, Stefan Leon Kozłowski) (15
głosów za).

Ruszył
„Rower
Gminny”
1 lipca 2015 r. na rowerowej
mapie Podlasia pojawił się kolejny punkt. W gminie Juchnowiec
Kościelny wystartował system
„Rower Gminny”, składający się
z 2 stacji i 20 jednośladów. Jesteśmy pierwszą wiejską gmina w
kraju, która może pochwalić się
tego rodzaju ekologiczną i prozdrowotną inwestycją.
Stacje usytuowane są w Kleosinie przy ul. Tarasiuka i w
Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jodłowej. Gminne rowery są zintegrowane z białostockim systemem
BiKeR. Aby skorzystać z systemu
wystarczy wejść na stronę internetową www.rowerjuchowiec.
pl, kliknąć przycisk „Rejestracja”, wypełnić formularz, zaakceptować regulamin i doładować nowo utworzone konto tzw.
opłatą inicjalną w wysokości minimum 10 zł. Cennik systemu
„Rower Gminny” jest analogiczny z cennikiem wypożyczalni BiKeR, a oba systemy są ze sobą w
pełni kompatybilne. Oznacza to,
że użytkownicy Roweru Gminnego mogą wypożyczać jednoślady w gminie Juchnowiec Kościelny i zwracać je na stacjach
w Białymstoku czy Choroszczy
i odwrotnie.

Nowe kursy
linii 200
201 i 202
Od 1 lipca br. zmieniły się
rozkłady jazdy autobusów Białostockiej Komunikacji Miejskiej.
Dotyczy to również linii 200,
201 i 202. Zgodnie ze zgłaszanymi przez mieszkańców potrzebami na tych liniach wprowadzono
dodatkowe kursy w godzinach
południowych, na linii 202 dwa
kursy w ciągu dnia przedłużono
do Wojszek oraz wprowadzono
dodatkowy przystanek w Czerewkach. Szczegółowe rozkłady
jazdy znajdują się na stronie internetowej BKM: www.komunikacja.bialystok.pl

Wybraliśmy sołtysów
i rady sołeckie
Od 20 marca do 22 czerwca mieszkańcy poszczególnych
wsi gminy Juchnowiec Kościelny

wybierali swoich sołtysów i rady
sołeckie. Nie w każdym sołectwie udało się dokonać wyboru

Wybory sołtysa w miejscowości Ignatki-Osiedle
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w wyznaczonym terminie i konieczne było zwołanie zebrania
wiejskiego po raz drugi.
Jednostki pomocnicze gminy, jakimi są sołtys i rady sołeckie, wybierane są raz na cztery
lata, a do ich najważniejszych
zadań należy m.in. organizowanie samopomocy mieszkańców i działań na rzecz miejsca
zamieszkania.
Nowo wybranym sołtysom
i członkom rad sołeckich gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnienia tych tak potrzebnych i odpowiedzialnych
funkcji.

NOWO WYBRANI SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
BARANKI 		
BIELE			
BOGDANKI		
BROŃCZANY		
CZEREWKI, KOŻANY
DOROŻKI		
HERMANÓWKA		
HOŁÓWKI DUŻE		
HOŁÓWKI MAŁE		
HRYNIEWICZE		
HORODNIANY		
IGNATKI			
IGNATKI-OSIEDLE, 		
JANOWICZE		
JANOWICZE-KOLONIA
JUCHNOWIEC DOLNY
JUCHNOWIEC DOLNY-KOL.
JUCHNOWIEC GÓRNY
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
KLEOSIN			
KLEWINOWO		
KOPLANY		
KOPLANY-KOLONIA
KSIĘŻYNO		
KSIĘŻYNO-KOLONIA
LEWICKIE		
LEWICKIE-KOLONIA
LEWICKIE-STACJA		
NIEWODNICA NARG.
NIEWODNICA NARG.-KOL.
OGRODNICZKI		
OLMONTY, IZABELIN
PAŃKI			
ROSTOŁTY		
RUMEJKI			
SIMUNY			
SOLNICZKI		
STANISŁAWOWO		
SZERENOSY		
ŚRÓDLESIE		
TRYCZÓWKA		
WOJSZKI			
WÓLKA			
ZAJĄCZKI		
ZALESKIE			
ZŁOTNIKI		

Leon Iwaniuk (rada sołecka: J. Pokoleńczuk, I. Koszycka, M. Pokoleńczuk)
Stanisław Pańkowski (J. Gryguć, M. Kuczyńska, S. Tarasiuk)
Krzysztof Urban (A. Chraboł, M. Chraboł, H. Dudziak)
Bogdan Pućkowski (G. Silwon, Ł. Maculewicz, W. Litwiejko)
Mirosław Aleksiuk (E. Kowalczuk, G. Pruszyńska, P. Szymczuk)
Roman Szpica (P. Wysocki, M. Trofimczuk, N. Wojciuk, P. Wysocki, E. Zińczuk)
Bożena Maliszewska (A. Gierej, M. Bielawska, G. Miluski)
Małgorzata Zalewska (W. Sandomierski, A. Gaińska, J. Sandomierska, T. Gaiński, E. Litwińczuk)
Urszula Iskra (A. Stasiewicz, J. Szewczuk, J. Brzeziński)
Elżbieta Stankiewicz (D. Suchwałko, K. Kierzkowska, J. Michalczuk, J. Sidor)
Mateusz Banel (R. Pietrucha, K. Wojciula, M. Zdrojewski)
Barbara Grabowska (R. Sobolewska, T. Kropiewnicki, E. Więcko)
Teresa Beziuk (R. Nagiel, K. Gawęcki, D. Dzienis)
Adam Pilecki (E. Pilecka, B. Lewoc, M. Matela)
Piotr Kaczyński (M. Korytkowski, S. Jabłecki, A. Kaczyński)
Janina Andruk (M. Skarżyński, M. Zawadzki, J. Krysiuk)
Beata Zimnoch (K. Filipkowski, B. Mierzwińska, A. Pietraszewska)
Genowefa Bańkowska (J. Skarżyński, E. Ogrodnik, B. M. Puchalska)
Andrzej Rynkiewicz (S. Zimnoch, M. Chmielak, B. Kulikowski)
Barbara Ryszkiewicz (W. Kupiec, A. Guziejko, E. Kowalko, C. Zdanowicz, C. Maciuszko)
Tadeusz Zajkowski (P. Maciejczuk, K. Fiedorek, P. Kusznierczuk, K. Zajkowski)
Alicja Czykier (J. Zajkowski, C. Wojszko, B. Zalewska)
Stefan Olendzki (P. Tomanek, A. Babulewicz, A. Jarmoc)
Józef Słoma Sadowski (A. Polewczak, P. Słoma Sadowski, W. Zimnoch)
Maria Zaczeniuk (J. Saczko, S. Zaczeniuk, E. Łupińska, B. Antonowicz, M. Zaczeniuk)
Teresa Gałecka (R. Szymański, A. Jacewicz, R. Lepietuszko, A. Musiał, S. Walczuk)
Janusz Prychocki (Z. Surowiński, I. Trzeciakowska, J. Pankiewicz)
Stanisław Rynkowski (J. Rynkowski, C. Cylwik, B. Olchowik)
Marcin Gołębiewski (R. Ciereszko, R. Dymiński, D. Jastrzębski, S. Kazuczyk)
Wiesław Krawczuk (T. Markiewicz, A. Błoszyński, M. Korolczuk, M. Lewicka, J. Oniszczuk)
Marcin Adam Kozioł (B. Żędzian, Z. Krajewski, R. Krajewski)
Mirosława Kucińska (M. Linkiewicz, A. Łuszczewska, K. Stupak)
Sergiusz Niczyporuk (A. Mikołajczuk, D. Nikołajczuk, W. Pańkowski)
Janusz Zdanuczyk (P. Rogucki, A. Głowacki, D. Głowacka)
Bożena Matys (W. Wojewódzki, M. Szumska, D. Wojewódzka)
Wojciech Sacharzewski (M. Czaplejewicz, J. J. Białowąs, T. Filipczuk)
Mariusz Łapiński (M. Gilewski, A. Kisiel, B. Zielinko)
Urszula Tarasiuk (S. Kowalski, M. Panasewicz, L. Wilamowska, R. Żyliński)
Mirosław Szerenos (T. Danowski, W. Kiercul, P. Zimnoch)
Krzysztof Pilch (W. Jemielity, G. Żuchowska, K. Żuchowski)
Irena Szaruta (K. Bycul, J. Bycul, B. Kalisz)
Jan Bruczko (Ł. Wawdziejczuk, P. Ławreniuk, J. Maksymiuk, A. Siergiejuk, K. Siergiejuk)
Kazimiera Szczytko (K. Beszterda, A. Andruk, A. Kosiński, A. Skarżyńska, S. Szczytko)
Wiesław Siergiejuk (L. Dąbrowski, J. Sidorczuk, E. Borowski)
Ignacy Drozdowski (K. Radziwon, M. Drozdowski, A. Olszański)
Wiktor Antoniuk (J. Jaroszuk, J. Harasimczuk, I. Klimczuk, J. Klimczuk, K. Samojlik)
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System gospodarki
odpadami komunalnymi
na terenie gminy

23 czerwca br. odbyło się kolejne seminarium dotyczące realizowanego przez gminę
projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”. Seminarium otworzył wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof
Marcinowicz. Jego uczestnicy zostali m.in. zapoznani z dotychczasowymi efektami
realizowanego projektu. Przedstawiciel dostawcy Regionalnej Platformy Edukacyjnej
przybliżył możliwości wykorzystywania Internetu do wspierania edukacji uczniów szkół
w gminie Juchnowiec Kościelny, a także do komunikacji rodzica ze szkołą. Wyjaśnił
funkcjonowanie Dziennika Elektronicznego Ucznia i Podlaskiej Regionalnej Platformy
Edukacyjnej. Ponadto zebrani dowiedzieli się, jak wykorzystać Internet w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach publicznych. Seminarium zamknęła dyskusja.
Uczestnicy otrzymali materiały informacyjne, mieli też możliwość uzyskania odpowiedzi
na pytania związane z realizacją projektu. W ramach realizowanego przez gminę Juchnowiec Kościelny projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców
Gminy Juchnowiec Kościelny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
110 rodzin z terenu gminy otrzymało bezpłatnie komputer z opłaconym rocznym dostępem do Internetu, a szkoły w Juchnowcu Górnym i Kleosinie oraz świetlica w Kleosinie
otrzymały nieodpłatnie 38 zestawów komputerowych. Beneficjenci objęci też zostali
bezpłatnymi szkoleniami.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż działek
stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny,
położonych w miejscowościach:
Koplany Kolonia
obręb 21– Koplany Folwark,
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
1) 104/11 o pow. 0,2346 ha,
2) 104/12 o pow. 0,2542 ha;
Wojszki
obręb 37– Wojszki, oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 915/40 o pow. 0,0699 ha;
Klewinowo
obręb 19 – Klewinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 468 o pow. 0,0800 ha.
Ogłoszenia o przetargach na ww. nieruchomości zostały
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Juchnowiec Kościelny, opublikowane na stronie internetowej
www.juchnowiec.gmina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/
oraz ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty
w danych miejscowościach.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Referacie Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu (pokój nr 1)
lub pod numerem telefonu 85 713 28 92.
CZERWIEC 2015, NR 2(18)

Od 1 lipca br. do 30 czerwca 2016 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
(Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych).
Sposób gromadzenia odpadów komunalnych
Odpady komunalne zmieszane
(pozostałe) – w pojemniku.
Odpady posegregowane 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 – worek/pojemnik
szary. Odpady zielone zbierane
są sezonowo od marca do końca listopada.
Selektywnie zbierane odpady komunalne można 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 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 elektrycz-
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ny i 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. Odpady dostarczone
do PSZOK przyjmowane są: od
wytwórcy odpadu komunalnego po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
od osoby trzeciej po okazaniu
dokumentu potwierdzającego
jej tożsamość oraz oświadczenia wytwórcy odpadu komunalnego o zleceniu osobie trzeciej dostarczenia tych odpadów
do PSZOK. W ramach PSZOK
przyjmowane są posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym m. in.: odpady z betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów, gruz
ceglany, usunięte tynki, tapety,
okleiny itp., drewno, materiały
izolacyjne, materiały konstrukcyjne zawierające gips.
W związku z powyższym
prosimy o segregowanie odpadów budowlanych przed ich odwiezieniem do PSZOK. Zmieszane odpady budowlane w
PSZOK nie będą przyjmowane.
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.

5

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, ubrania i tekstylia: w dniu odbioru do godz.
6.00 wystawiamy przed posesję nie ograniczając użytkowania pasa drogowego.
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
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Rodzinnie, zdrowo,

Melpomena 2015
Od 25 do 29 maja br. w
Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbywało się
XXII Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – Melpomena 2015.
Organizatorem imprezy była
Gminna Biblioteka Publiczna
przy współpracy z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w
Białymstoku i Zespołem Szkół
im. ks. Jerzego Popiełuszki w
Juchnowcu Górnym. Przyjechały teatry z Białegostoku, Czarnej
Białostockiej, Kleosina, Łap, Pogorzałek, Wasilkowa, Choroszczy, Juchnowca Górnego, Juchnowca Kościelnego, Łysek, i
Poświętnego. Na scenie zaprezentowało się blisko 500 osób. Jury
w składzie: Justyna GodlewskaKruczkowska (przewodnicząca), Małgorzata Rokicka Szymańska i Aneta Fidziukiewicz
GRAND PRIX przyznało Zespołowi Teatralnemu „Arlekin”
z Przedszkola Samorządowego nr 58 Integracyjnego w Białymstoku za spektakl „Bajka o
smoku Wawelskiem” w reżyserii Barbary Szutkiewicz, Doroty

Pyłko i Barbary Kropiwnickiej.
Dwie drugie nagrody otrzymały
Grupa Teatralna Nie Wnikaj z
Łap za „Krzywą Bajkę” oraz Zespół „Raz, dwa, trzy” z SP nr 2
w Czarnej Białostockiej za spektakl „O Serafinie, która miała
jedno marzenie”. Dwiema trzecimi nagrodami jury wyróżniło
Grupę Teatralną „Kluczyk” z
GBP w Juchnowcu Kościelnym
za „Małego Księcia” oraz Zespół
„Abrakadabra” z SP nr 43 w
Białymstoku za „Baśń o koniu
bez rycerza”.
Tradycyjnie już, podczas Forum odbyły się eliminacje gminnego konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków „O złotą
różdżkę dobrej wróżki” oraz X
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej im. Sylwii Chorąży. W pierwszym konkursie I nagrodę ex aequo jury
przyznało Sebastianowi Grabowskiemu z ZS w Kleosinie i
Katarzynie Kanieskiej z Przedszkola w Kleosinie. W konkursie
poezji regionalnej jury I nagrodą
wyróżniło: Wiktorię Stępnicką
z Gimnazjum w Wasilkowie.

Już po raz czwarty, 14 czerwca 2015 r., odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez
Zespół Szkół w Juchnowcu
Górnym, przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i
Narkomanii w Juchnowcu Kościelnym. Impreza pod hasłem
„Rodzinnie, zdrowo, kolorowo” stała się elementem Kampanii Ogólnopolskiej „Przemoc
boli”, a także rozpoczęła realizację programu profilaktyczne-

go „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola”. Spotkanie
przyczyniło się więc do realizacji wielu założeń z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promowało ciekawe sposoby spędzania
wolnego czasu.
Do działań włączyła się
także duża grupa uczniów ze
wszystkich poziomów nauczania, którzy pełnili role asystentów i porządkowych, ucząc się
zaangażowania i budowania
właściwych relacji społecznych.
Rodzice zorganizowali stoiska
wyrobów rękodzielniczych oraz
rzeczy przyniesionych na „Pchli
targ” i kiermasz ciast, a nad
wszystkim czuwali nauczyciele.
Podczas festynu rozstrzygnięto konkurs „Zawsze bezpieczny:
na drodze, na wakacjach, w sieci internetowej” zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny przez
Komisariat Policji w Łapach i

Konkurs poświęcony pamięci Księdza Popiełuszki
„Słowa, aby żyły, muszą być
prawdziwe” to motto I Konkursu Recytatorsko-Muzycznego poświęconego pamięci
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Odbył się on
2 czerwca br. w Zespole Szkół w
Juchnowcu Górnym. Jego ideą
było uczczenie pamięci Patrona
szkoły w 30. rocznicę śmierci i
5. rocznicę beatyfikacji. Wiersze
i pieśni nawiązywały do przemyśleń i osobowości Ks. Jerzego
oraz czasów Solidarności.
Konkurs był adresowany do
uczniów gimnazjów województwa podlaskiego. Wzięła w nim
CZERWIEC 2015, NR 2(18)

udział młodzież m.in. z Siemiatycz, Czarnej Białostockiej, Bielska Podlaskiego, Białegostoku i
oczywiście naszej gminy.

Jury oceniało 29
recytatorów i 9 solistów. W konkursie recytatorskim I
miejsce przyznano
Michałowi
Bartoszewiczowi
z
Gimnazjum w Wasilkowie, II – Monice
Roszkowskiej z Publicznego
Gimnazjum nr 8
w Białymstoku, a
III – Julii Winnickiej z PG nr
7 w Białymstoku. Wyróżnienia
otrzymali: Piotr Skarżyński –
Gimnazjum w ZS w Juchnowcu
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Górnym, Jakub Redo – Gimnazjum w ZS w Kleosinie, Zuzanna Filipowicz – Gimnazjum w
Czarnej Białostockiej i Gabriela Żynel – Gimnazjum w Wasilkowie.
W Konkursie Pieśni o Księdzu Jerzym Popiełuszce i czasach Solidarności I miejsce
przyznano Kamili Jabłońskiej
z Gimnazjum w ZS w Kleosinie,
II – Marii Zaręba z PG nr 1 w
Siemiatyczach, III – Julii Matys
z Gimnazjum w ZS w Kleosinie. Wyróżnienie otrzymała Julia Woźniuk z Gimnazjum w ZS
w Juchnowcu Górnym.

7

kolorowo
ZS w Juchnowcu Górnym. Jednym z punktów programu było
uroczyste otwarcie kolejnej części szkolnego boiska, na którym
zaprezentowała się drużyna zapaśnicza i grupa taneczna. Rozegrano też towarzyski mecz
piłki siatkowej – przedstawiciele samorządu gminy kontra rodzice i nauczyciele.
Impreza zgromadziła aż 614
osób. Rodziny uczestniczyły
w grach, zabawach oraz konkurencjach sportowych wymagających współpracy, wykazania
się sprawnością fizyczną, sprytem, poczuciem humoru. Każda
aktywna rodzina została obdarowana upominkiem.

Pamiętają o swoim Patronie
18 maja minęła 95. rocznica urodzin Patrona Zespołu
Szkół w Kleosinie – Jana Pawła
II. Uczniowie i pracownicy szkoły nie zapomnieli o Świętym. 15
maja zorganizowali VI Podlaski Konkurs Pieśni Religijnej, a
18 maja przedstawiciele szkoły
wzięli udział w spotkaniu upamiętniającym św. Jana Pawła II w

Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, gdzie m.in.
odbył się koncert laureatów VIII
edycji konkursu „Rodzina moją
małą Ojczyzną”. Jednym z laureatów był zespół muzyczny Gimnazjum w Kleosinie wyróżniony
za piosenkę „Nie lękajcie się”, a
przygotowany przez Annę Piekut. Następnego dnia, 19 maja

świętowała już cała społeczność
szkolna. Uczniowie, nauczyciele,
pracownicy szkoły ubrani w biało-żółte barwy, z transparentami ku czci Jana Pawła II wyszli
na plac przed szkołą. Wspólnie
dziękowali Bogu za dar św. Jana
Pawła II. Na koniec odśpiewali ulubioną piosenkę Patrona zespołu szkół– „Barkę”.

Zmierzyli się z najlepszymi w kraju
Szkolne drużyny piłki nożnej dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół w Kleosinie przez
cztery dni uczestniczyły w finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej w
Głuchołazach.

W terminie 18-21.06.2015
na boiskach w Głuchołazach rywalizowały najlepsze drużyny z
całej Polski. Drużyna dziewcząt
prowadzona przez Angelikę Kostro, która wcześniej wywalczyła tytuł mistrza województwa

Od lewej, stoją: Angelika Kostro (opiekun), Aleksandra Sokołowska, Julia Kalińska, Walentyna Brzoź, Agata Charkiewicz, Hanna Marcinowicz, klęczą: Justyna Grynkiewicz,
Magdalena Melechowicz, Weronika Skawska, Aleksandra Patejczuk, Julia Ancipiuk,
Wiktoria Nos i Aleksandra Mazerska

podlaskiego, zajęła wysokie IV
miejsce w Polsce. Nieco gorzej
powiodło się podopiecznym
Marcina Milczunasa. Chłopcy
zajęli XII lokatę.
Dzięki wyjazdowi młodzież
ze szkoły w Kleosinie miała moż-

liwość rywalizacji z najlepszymi
zespołami z kraju. Dziewczętom
i chłopcom z Zespołu Szkół w
Kleosinie serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej gminy i województwa podlaskiego.

Od lewej, stoją: Kacper Malinowski, Paweł Siemieniuk, Paweł Rudkowski, Marcin Milczunas (opiekun), Dawid Kantor, Mateusz Grzeszkiewicz, Maksymilian Woliński, klęczą:
Krzysztof Mudź, Marcel Karetko, Michał Iwaniuk, Karol Szczep, Kacper Dąbrowski,
Norbert Dominkiewicz
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Cd. ze str. 1.
W piątek, 24 lipca obchodzić będziemy 25-lecie naszej
gminnej samorządności. Z tej
okazji w Juchnowcu Kościelnym planowane jest spotkanie
osób kierujących naszą gminą
przez ostatnich 25 lat.
W sobotę, 25 lipca o godz.
9 zapraszamy do Hermanów-

ki na Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Petanque. Z
kolei wieczorem o godz. 20 w
Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym wystawiony zostanie nowy spektakl juchnowieckiej grupy teatralnej dla
dorosłych zatytułowany „Misja
Bąka i Badyla, czyli Szekspir dla
początkujących”.

Finał Dni Ziemi Juchnowieckiej zaplanowaliśmy w
niedzielę, 26 lipca. Na stadionie w Juchnowcu Dolnym zabawę rozpoczniemy o
godz. 15. O godz. 16 przystąpimy do rywalizacji w ramach
Spartakiady Sołectw o Puchar
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Będzie też konkurs ku-

linarny na najlepszą potrawę
z ziemniaków, pokazy strażackie i dużo muzyki. Gwiazdą wieczoru będzie zespół
EXAITED!
Serdecznie zapraszamy.
Szczegóły i zapisy do konkursów w Ośrodku Kultury
w Juchnowcu Kościelnym (85
719 60 56).

Katarzyna Rutkowska Konopielką 2015
III Bieg Konopielki przeszedł
do historii. Na starcie 10-kilometrowej trasy stanęło prawie 200
zawodników, w tym 30 z gminy
Juchnowiec Kościelny. Na mecie
pierwszego oklaskiwaliśmy Ada-

ma Wakuluka (00:33:24), który
o 9 sekund wyprzedził Bogusława Andrzejuka i o 11 sekund Andrzeja Leończuka. Spośród pań
pierwsza na mecie była mistrzyni Polski w biegu na 10 km Ka-

Najlepsi w Koluchstyl
Zawodnicy klubu Sumo
Koluch pochodzacy z naszej
gminy w pierwszym półroczu
2015 r. wzięli udział w trzech
prestiżowych zawodach zdobywając najwyższe miejsca na
podium. Poniżej przedstawiamy ranking ich osiągnięć.
Puchar Polski (Warszawa 15.03.2015): K. Sobolewski – I m., kat. seniorzy, 65 kg;
P. Pietrzeniak – I m., kat. seniorzy, 91 kg; K. Waluk – III m.,
kat. seniorki, +74 kg. Otwarte Mistrzostwa Litwy (Siauliai, 11.04.2015): S. Koluch – III
m., kat. seniorzy, 65 kg; T. Sobolewski – III m., kat. seniorzy,
73 kg; M. Matys – I m., kat. seniorzy, 82 kg; K. Waluk – I m.,
kat. seniorki, +75 kg. VII MiCZERWIEC 2015, NR 2(18)

strzostwa Polski (Tarnowskie
Góry, 31.05.2015): K. Waluk –
I m., kat. seniorki, +74 kg i – I
m., kat. juniorki, +64 kg; K. Sobolewski – I m., kat. seniorzy, 65
kg; T. Sobolewski – I m., kat. seniorzy, 73 kg; M. Matys – I m.,
kat. seniorzy, 65 kg – I m., kat.
młodzieżowcy, 82 kg; P. Pietrzeniak – I m., kat. seniorzy, 91 kg.
KS Sumo Koluch został już
po raz siódmy drużynowym mistrzem Polski. Katarzyna Waluk,
Karol Sobolewski, Tomasz Sobolewski, Patryk Pietrzeniak i
Wiesław Karol Koluch są członkami ścisłej kadry narodowej i
będą reprezentować Polskę na
II Mistrzostwach Świata w Koluchstyl, które odbędą się 10
października br.

tarzyna Rutkowska (00:37:30) i
to ona została Konopielką Anno
Domini 2015. Drugą pozycję zajęła zwyciężczyni dwóch poprzednich edycji Beata Lupa, a
trzecią Emilia Romanowicz. Dla
najlepszych trójek były puchary, a
sześciu najlepszych zawodników
i sześć zawodniczek wyjechało z
Juchnowca z atrakcyjnymi nagrodami. Wyróżnieni zostali także
zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych. Swoją klasyfikację mieli również zawodnicy z gminy Juchnowiec Kościelny.
W tej kategorii wśród pań pierwsze miejsce zajęła Julita Kropiew-

nicka z Horodnian, druga była
Małgorzata Jeglińska Krupa z
Ignatek-Osiedla, a trzecia Anna
Moniuszko (Drużyna Konopielki Juchnowiec). Wśród panów
najszybszy okazał się Marek Kawecki z Niewodnicy Nargilewskiej-Kolonii, drugą pozycję zajął
Jarosław Bielski (Drużyna Konopielki Juchnowiec), a trzecią
Juliusz Kołodko z Olmont.
Tradycyjnie już po biegu zawodnicy spotkali się we Frampolu, gdzie biesiadowali przy
regionalnych potrawach, muzyce na żywo i gdzie mogli wylosować książki.

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

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
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

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

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

