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Szanowni Państwo
Za oknami wreszcie piękniejsza pogoda.
Pozwoli to sprawnie realizować zaplanowane inwestycje, szczególnie drogowe. Obecne utrudnienia i niedogodności związane
z prowadzonymi pracami przyniosą efekt
w postaci poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich
(obwodnica Księżyna). W tym Biuletynie przeczytacie Państwo
o zmianach w oświacie, jakie nas czekają jesienią oraz poprawie warunków lokalowych dla naszych przedszkolaków, a także – miła rzecz – o wyróżnieniu w rankingu „Pulsu Biznesu”. To
ostatnie traktuję jako nagrodę dla radnych, sołtysów i wszystkich
mieszkańców naszej Gminy, dzięki którym się pięknie rozwija.
Zapraszam też na jubileuszowy 5. Bieg Konopielki, Dni Ziemi
Juchnowieckiej, zajęcia w ramach Barwnej Jesieni Życia oraz,
dzieci i młodzie, do korzystania z akcji Lato OK.
Krzysztof Marcinowicz
wójt gminy Juchnowiec Kościelny

Kościół w Tryczówce

Wójt gminy Juchnowiec Kościelny wysoko w rankingu
„Samorządowy menedżer regionu” 2016
Redakcja „Pulsu Biznesu” już po
raz piąty ogłosiła ranking najlepiej
zarządzających gminami w poszczególnych województwach naszego
kraju. Krzysztof Marcinowicz, wójt
gminy Juchnowiec Kościelny znalazł
się w pierwszej dziesiątce najlepszych
samorządowych menedżerów regionu uzyskując 21,7 pkt.
Najwyżej w województwie podlaskim oceniony został prezydent Tadeusz Truskolaski (44,2). Kolejne
miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli:
wójt Puńska Witold Liszkowski (31,3),
wójt Korycina Mirosław Lech (30,2),
burmistrz Drohiczyna Wojciech Bo-

rzym (24), wójt gminy Sokoły Józef
Zajkowski (23,9), burmistrz Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko (22,8), burmistrz Kolna Andrzej
Duda (22,6), wójt Narewki Mikołaj
Pawlicz (21,8) oraz, ex aequo z wójtem naszej gminy, burmistrz Moniek
Zbigniew Karwowski (21,7). Najlepiej
zarządzających gminami wskazywali
samorządowcy biorąc pod uwagę cztery kryteria: dobre gospodarowanie finansami gminy (w tym pozyskiwanie
funduszy zewnętrznych), sprawne zarządzanie oświatą, inwestowanie w infrastrukturę i efektywne budowanie
aktywności społecznej.

Zdolność efektywnego wykorzystania dostępnych narzędzi i środków finansowych dla
wzmacniania spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym będzie
decydowała o tym, czy szósty pod względem
potencjału kraj europejski spełni oczekiwania,
ambicje i marzenia obywateli Rzeczpospolitej. Jestem pewien, że przy opisanych w tej publikacji atutach liderów władz lokalnych oraz
dobrej jakości współpracy między szczeblem
rządowym i samorządowym, jesteśmy w stanie
wyzwania zamienić w zwycięstwa.
Mateusz Morawiecki wicepremier, minister
rozwoju i finansów dla „Pulsu Biznesu” o rankingu „Samorządowy menedżer regionu” 2016
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Gminne obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Podniosły charakter
miały gminne obchody
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odbyły się
one w kościele parafialnym
w Juchnowcu Kościelnym,
pod pomnikiem „Za Wiarę
i Wolność” oraz w Ośrodku Kultury.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji
Ojczyzny, po której nastąpił

przemarsz pod pomnik „Za
Wiarę i Wolność”, gdzie
miały miejsce przemówienia okolicznościowe, a delegacje złożyły kwiaty. Wójt
gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz
w swoim wystąpieniu podkreślał rolę Konstytucji 3
Maja i nadzieję, jaką niosła walczącym o silną Ojczyznę Polakom. Modlitwę

w intencji wszystkich tych,
którzy walczyli o niepodległy kraj i walkę tę przypłacili życiem odmówił
proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym ksiądz dziekan
Andrzej Kondzior. Ksiądz
dziekan oraz wójt gminy zabrali także głos przed
pomnikiem żołnierzy poległych w wojnie 1920 roku.

Uroczystości
kontynuowane były w Ośrodku
Kultury, gdzie odbyła się patriotyczna część artystyczna. W programie znalazł się
koncert „Witaj Majowa Jutrzenko” w wykonaniu artystów scen krakowskich oraz
pokaz tańców narodowych
przygotowany przez uczennice Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym.

Medale za 50 lat pożycia małżeńskiego
W sali widowiskowej
Ośrodka Kultury, 2 maja
2017 r. zgromadzili się wyjątkowi goście. Dwadzieścia
par małżeńskich z gmi-

ny Juchnowiec Kościelny
uhonorowanych Medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie przyznanymi
przez Prezydenta RP.
Odznaczenia jubilatom
mającym
za

sobą piećdziesiąt lat wspólnego życia wręczał wójt
gminy Krzysztof Marcinowicz. Były wspomnienia,
życzenia od władz gminy i
najbliższych, lampka szampana i jubileuszowy tort.
Nie zabrakło też gromkie-

Wójt Krzysztof Marcinowicz wręcza Medal państwu Mirosławie i Mikołajowi Wawryszewicz
MAJ 2017, NR 1 (25)
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go „Sto lat”. Uroczystość
uświetnił zespół „Srebrne
Nutki” z Kleosina.
Wszystkim Jubilatom
serdecznie gratulujemy i
życzymy kolejnych wspólnie przeżytych lat w zdrowiu i szczęściu.
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Ruszyła rozbudowa przedszkola w Kleosinie
Na początku kwietnia
przekazano wykonawcy
plac budowy przedszkola
w Kleosinie. Umowy na
rozbudowę oraz na dostawę wyposażenia zostały
podpisane 3 kwietnia br.
Inwestycja
obejmuje
przebudowę i rozbudowę
budynku przedszkola wraz z
zagospodarowaniem terenu
obejmującym utwardzenie
dojść i dojazdów, ukształtowanie terenu, wykonanie
murku oporowego od strony
północno-zachodniej oraz
przeniesienie istniejących
urządzeń zabawowych.
Rozbudowa zwiększy ponad dwukrotnie możliwości
lokalowe przedszkola. Zaprojektowany na planie litery
„L” obiekt, połączony będzie
łącznikiem z obecnym bu-

dynkiem. Z tyłu dobudowana będzie 3-kondygnacyjna
klatka schodowa. W dobudowanej cześci znajdą się
3 oddziały przedszkolne z
bezpośrednim dostępem do
sanitariatów oraz magazynów podręcznych, sala wielofunkcyjna mogąca pełnić
funkcję sali dydaktycznej,
szatnia dla dzieci, toalety
ogólnodostępne z toaletą dla
osób niepełnosprawnych,
pomieszczenia administracyjne oraz szatnia z pomieszczeniem sanitarnym
dla personelu. Łącznik między budynkami przeznaczony jest na komunikację,
znajdzie się tu również część
stołówki dla dzieci.
Projekt zakłada również
remont i przebudowę istniejącego budynku dostoso-

wując go do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz aktualnych przepisów.
Zakończenie robót budowlanych planowane jest
do 31 lipca, montaż wyposażenia do 18 sierpnia, a oddanie budynku do użytkowania
do końca września br.
Koszt inwestycji to ponad 2,4 mln złotych. Gmina

planuje pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w
kwocie ponad 2 mln zł.
Kolejnym etapem zwiększenia dostępności dzieci,
zwłaszcza w wieku 3-4 lat,
do gminnych przedszkoli jest planowana rozbudowa placówki oświatowej w
Księżynie i pozyskanie środków unijnych na ten cel.

Na początku kwietnia br. rozpoczęły się prace przy rozbudowie
przedszkola w Kleosinie

Wizualizacja rozbudowanego przedszkola w Kleosinie: elewacja od strony wschodniej oraz frontowa

Zakończenie inwestycji
na drodze powiatowej w Olmontach
Wczesną wiosną wznowiono prace na odcinku
drogi powiatowej w Olmontach. Budowa dotyczy
odcinka o długości około
1 km. Powstała nowa nawierzchnia i chodniki po
obu stronach jezdni z kostki brukowej. Wybudowano
kanał deszczowy oraz prze-

budowano wszystkie przepusty. Wartość inwestycji to
1 852 145,40 zł. Dofinansowanie gminy Juchnowiec
Kościelny wynosi 925 tys.
zł. Prace zostały już zakończone. W najbliższych
dniach planowany jest ich
odbiór i oficjalne przekazanie drogi do użytku.
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Poprawa bezpieczeństwa
– wspólny wniosek z Ukrainą

W ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020, gmina Juchnowiec Kościelny wspólnie
z gminą ukraińską Wielick i sąsiednią gminą Zabłudów złożyła w grudniu
2016 r. koncepcję projektu
pt. Wsparcie jednostek ratowniczo-gaśniczych na terenie polsko-ukraińskiego
obszaru transgranicznego.
Koncepcja uzyskała akceptację i obecnie gminy będą składały wspólny
wniosek o dofinansowanie
projektu, który również będzie podlegał ocenie. Projekt

zakłada poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz
środowiska naturalnego na
terenie polsko-ukraińskiego
obszaru transgranicznego,
w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa drogowego i
przeciwpożarowego poprzez
zakup specjalistycznych samochodów strażackich, wyposażenia i umundurowania
OSP oraz szkoleń strażaków
dla każdej z 3 gmin. Realizacja projektu przyczyni się
do wzmocnienia potencjału instytucjonalnego oraz
nawiązania trwałej współpracy między służbami ratowniczymi gmin.

List intencyjny o rozpoczęciu współpracy podpisują (od prawej): sekretarz
gminy Juchnowiec Kościelny Teresa Rudzik, wójt gminy Wielick Wiktor
Kowalczuk, zastępca burmistrza Zabłudowa Wiesław Dąbrowski

Oszczędności z SOWĄ
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu SOWA
na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przeprowadzona była w
latach 2014-2015. W tym
czasie wymieniono 1841
opraw starego typu na
oprawy oparte na technologii LED. Koszty inwestycji
wyniosły 2 180 764,25 zł,

w tym 981 125,80 zł stanowiła dotacja jaką otrzymała
gmina z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Roczna
oszczędność
energii w wyniku modernizacji wynosi około 77%
w odniesieniu do roku
2014, co daje gminie roczne oszczędności w wysokości 368 000 zł.

Eksperci OECD w gminie Juchnowiec Kościelny
4 kwietnia 2017 r. w gminie Juchnowiec Kościelny odbyło się spotkanie
wójta gminy Krzysztofa Marcinowicza
z ekspertami Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju. W spotkaniu
uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej
Akademii Nauk, Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz pracownicy Urzędu
Gminy Juchnowiec Kościelny. Podczas spotkania były poruszane zagadnienia z zakresu
rozwoju gospodarczego gminy Juchnowiec
Kościelny. OECD z przeprowadzonego badania sporządzi raport.
MAJ 2017, NR 1 (25)

Uczestnicy spotkania w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny
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Prace na drodze powiatowej
Juchnowiec Górny–Biele

Rozpoczęcie budowy
obwodnicy Księżyna
5 kwietnia br. oficjalnie
rozpoczęła się budowa obwodnicy Księżyna. Projekt
dotyczy 6,5 km drogi wojewódzkiej nr 678, od miejscowości Horodniany do
skrzyżowania z drogą nr 682
w Markowszczyźnie, z obejściem Księżyna i Zalesian od
strony południowej. Powstaną po dwa pasy ruchu w każdą stronę, chodniki i ścieżki
rowerowe. Przebudowane zo-

staną także sieci kolidujące z
nową drogą. Wykonawcą inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj” jest Budimex
SA. Odcinek ma być gotowy
do użytku w połowie sierpnia
2018 r. Inwestor – samorząd
województwa
podlaskiego – uzyskał na tę inwestycję unijne dofinansowanie z
programu Polska Wschodnia. Koszt prac to blisko 117
mln zł.

Na początku marca rozpoczął się III etap rozbudowy drogi powiatowej nr
1483B Białystok Juchnowiec Kościelny–Tryczówka–Wojszki realizowanej w
ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej
na lata 2016–2019.
Inwestycja
obejmuje
przebudowę odcinka o długości 3,8 km od skrzyżowania w Juchnowcu Górnym
do miejscowości Biele. Powstanie nowa asfaltowa
nawierzchnia jezdni o szerokości 6 m, dwie zatoki
autobusowe w Wólce, zjazdy na drogi boczne, zjazdy

gospodarcze, oznakowanie
poziome i pionowe oraz zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Zakończenie robót planowane jest na koniec czerwca br. Wartość inwestycji
to 4 913 880,13 zł. Gmina
Juchnowiec Kościelny dotuje inwestycję kwotą w
wysokości 1 302 245,45 zł.
Powiat białostocki planuje
ponadto uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej w
wysokości 2 360 457,68 zł, a
pozostałą kwotę w wysokości
1 251 177,00 zł pokryje z
własnego budżetu.

Będzie lepszy dojazd
z Rostołt do Bogdanek
Na początku marca
ruszyły prace na drodze
gminnej Rostołty–Bogdanki. Przebudowa obejmuje
m.in. wykonanie utwardzonej nawierzchni asfaltowej
o szerokości 5 m, poboczy
gruntowych, zjazdów, ro-

wów przydrożnych, nowych
przepustów. W ramach inwestycji przebudowany będzie
wodociąg i sieć telefoniczna.
Na realizację zadania gmina
przeznaczy 1 931 734,68 zł.
Planowany termin zakończenia prac to 29 września br.

Prace na skrzyżowaniu w Juchnowcu Górnym

Planowana modernizacja dojazdówki
Biele–Simuny
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny pod koniec
lutego br. wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o
udzielenie dotacji celowej z
budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Biele–Simuny. Długość planowanego

do modernizaji odcinka wynosi 2110 m, zaś przewidywany zakres robót to:
■ wykonanie koryta
■ wykonanie warstwy odcinającej
■ wykonanie podbudowy
■ wykonanie nawierzchni
żwirowej
■ wykonanie poboczy.
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Pierścienie rozdane

Jacek i Renata Kowalikowie z Frampola w
kategorii Człowiek, Kaflarnia KAFEL-KAR z
Hryniewicz w kategorii
Firma oraz zespół folklorystyczny „Koplanianki”
w kategorii Instytucja/
Przedsięwzięcie/Wydarzenie, to laureaci Nagrody
Wójta Gminy Juchnowiec
Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka 2016”.
Wyróżnienie przyznano
po raz szósty. Honorowane
są nim firmy i osoby przyczyniający się do budowania pozytywnego wizerunku

Gminy Juchnowiec Kościelny. Poza laureatami do Nagrody nominowani byli:
spółka ALEX z Kleosina, MEDGAL z Księżyna,
Wiktor Antoniuk ze Złotnik,
Beata Cylwik z Lewickich-Stacji, Stowarzyszenie Przyjaciół Brończan „Brończany
razem” oraz Piknik OSP Lewickie dla Marysi.
Wręczenie nagród odbyło się w sobotę, 11
lutego br. w kompleksie hotelowym „Korona Park” w
Klewinowie. Laureatom i
nominowanym serdecznie
gratulujemy.

Laureaci „Pierścieni Podskarbiego Włoszka” 2016

Zielone światło
dla instalacji solarnych
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał 30
stycznia br. umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja indywidualnych
źródeł energii cieplnej lub
elektrycznej w Gminie
Juchnowiec Kościelny”.
Przedmiotem projektu
jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych
wody użytkowej. Łącznie
na obiektach prywatnych
bedą zainstalowane 132
zestawy solarne. Efektem
realizacji projektu będzie
poprawa warunków życia
mieszkańców oraz stanu
środowiska naturalnego, a
także wzrost atrakcyjności
turystycznej gminy.
Wiekszość kolektorów
słonecznych
usytuowana
będzie na dachach budynków mieszkalnych, część

zaś na elewacjach i na gruncie. Wybór optymalnej lokalizacji kolektora dokonany
będzie w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości po
przeanalizowaniu dokumentacji technicznej każdego z
obiektów i po wyborze wykonawcy. Ilość i rodzaj montowanych kolektorów zależeć
będzie od zapotrzebowania
na ciepłą wodę i szczegółowych danych o obiektach zebranych w ankietach.
Całkowita wartość projektu realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej
V Gospodarka niskoemisyjna
Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałania 5.4.2
Strategie niskoemisyjne BOF
wynosi 1 652 434,78 zł.

Wnioski gminy o przyznanie dotacji

■ Do Wojewódzkiego Fun- ■

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku o dofinansowanie zadania „zakup
średniego zestawu narzędzi hydraulicznych do usuwania skutków wypadków
drogowych” z przeznaczeniem dla OSP Lewickie.
Przyznano dotację w wysokości 30 000 zł.
■ Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy
finansowej na zakup sprzętu
ratowniczo-gaśniczego dla
jednostek OSP w Juchnowcu
Dolnym, Lewickich i Złotnikach. Przyznano kwotę
5000 zł.
MAJ 2017, NR 1 (25)

O dofinansowanie zakupu umundurowania w
Oddziale Wojewódzkim
Związku OSP RP dla jednostek w Juchnowcu Dolnym, Lewickich, Koplanach, Złotnikach, Szerenosach, Hermanówce na
łączną kwotę 15 940 zł.
■ Do Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku w
związku z pilnymi potrzebami zakupów umundurowania
specjalnego i sprzętu dla OSP,
celem pozyskania dotacji z
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i MSWiA
na łączną kwotę 58 680 zł.
■ Na „Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody
w Juchnowcu Kościelnym

wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach” w
ramach PROW na lata 2014-2020. Koszty kwalifikowane: 3 057 203,50 zł, poziom
pomocy: 63,63%, wnioskowana kwota pomocy: 1 945
299 zł.
■ Na „Budowę parku rekreacyjnego w Śródlesiu” w
ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych
za pośrednictwem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020. Koszty kwalifikowane: 299 886,27 zł,
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poziom pomocy: 63,63%,
wnioskowana kwota pomocy: 190 817,63 zł.
■ Na „Przedszkole marzeń”
(dot. Księżyna i Juchnowca Górnego). Wnioskodawcą jest Gmina Juchnowiec
Kościelny, zaś realizatorami
są: Punkt Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej im. Ks.
Michała Sopoćki w Księżynie i Przedszkole w Zespole
Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.
Koszty kwalifikowane: EFS
– 1 400 212,38 zł; EFRR –
2 992 751,44 zł, poziom pomocy: 85% dla EFS i 85% dla
EFRR, wnioskowana kwota
pomocy: EFS – 1 190 180,52
zł; EFRR – 2 992 751,44 zł.

7

Trzeci sezon Roweru Gminnego
Na początku kwietnia
w gminie Juchnowiec Kościelny znowu pojawiły się
rowery gminne.
Podobnie jak w latach
poprzednich, stacje rowerowe usytuowane są w
Ignatkach-Osiedlu i Kleosinie. To dwie największe miejscowości w naszej
gminie – obie położone w
sąsiedztwie Białegostoku

– i jest w nich duże zainteresowanie korzystaniem
z systemu Rower Gminny
zintegrowanego z Białostocką Komunikacją Rowerową BiKeR. Gmina
Juchnowiec Kościelny jest
jedną z dwóch gmin podmiejskich w aglomeracji
białostockiej, która może
pochwalić się tego rodzaju inicjatywą.

Stacja Roweru Gminnego w Ignatkach-Osiedlu

Rower Gminny jest dobrym uzupełnieniem komunikacji zbiorowej. Na
podstawie porozumienia z
Miastem Białystok, mieszkańcy naszej gminy mają do
dyspozycji 2 stacje i 20 rowerów. Systemem zarządza
Miasto Białystok, a gmina
Juchnowiec Kościelny pokrywa koszty związane z
obsługą stacji na swoim terenie. Tegoroczny ośmiomiesięczny sezon będzie
kosztował gminę Juchnowiec Kościelny 64 128 zł.
Operatorem systemu
miejskiego i gminnego
jest firma Nextbike. Jej zadaniem jest kompleksowa
obsługa transportu rowerowego.
Szczegółowe informacje dotyczące systemu
Rower Gminny znajdują
się na stronie www.rowerjuchnowiec.pl

Nowy referat
w Urzędzie
Gminy
1 stycznia br. powołany
został w Urzędzie Gminy
Referat Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych. Ma to związek ze
zmianą przepisów dotyczących m.in. centralizacji VAT.
Referat obsługuje jednostki organizacyjne – szkoły, przedszkola, ośrodek
pomocy społecznej, ośrodek
kultury i bibliotekę. Główną księgową i kierownikiem
jest, wyłoniona w drodze
konkursu, pani Justyna Kiryluk, dotychczasowa główna księgowa ośrodka kultury
i biblioteki, zaś kadra to w
większości dotychczasowe
pracownice księgowości
jednostek organizacyjnych.
Referat ma siedzibę w Zespole Szkół w Juchnowcu
Górnym.

Ulgi na przejazdy z Kartą Dużej Rodziny
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny przypomina
o możliwości skorzystania
przez członków rodzin wielodzietnych z ulg w komunikacji miejskiej na terenie
gminy Juchnowiec Kościelny i miasta Białystok.
Ulgi przysługują rodzinom mieszkającym na terenie gminy Juchnowiec
Kościelny, z co najmniej
trójką dzieci w wieku do
ukończenia 18 roku życia,
lub w wieku do ukończenia
25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w
szkole lub szkole wyższej,
oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci
legitymujących się orzecze-

niem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności – niezależnie od
uzyskiwanych dochodów.
Ulgi przysługują na przejazdy autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej
w I i II strefie:
■ 50 % zniżki dla rodziców
lub opiekunów prawnych na
zakup imiennych biletów
okresowych zakodowanych
na Białostockiej Karcie
Miejskiej,
■ 75 % zniżki dla dzieci na
zakup imiennych biletów
okresowych zakodowanych
na Białostockiej Karcie
Miejskiej,
■ 95 % zniżki dla dzieci z
rodzin liczących pięcioro

lub więcej dzieci na zakup
imiennych biletów okresowych zakodowanych na Białostockiej Karcie Miejskiej,
Aby skorzystać z ulg należy w Urzędzie Gminy
Juchnowiec Kościelny (ul.
Lipowa 10), w pokoju nr 4
przedstawić do zatwierdzenia prawidłowo wypełniony
wniosek o rejestrację rodziny
(druk do pobrania na stronie
internetowej urzędu lub w
urzędzie – pokój nr 4).
Wnioski zatwierdzane są
w godzinach pracy urzędu
(poniedziałek
9.00-17.00,
wtorek–piątek 7.30-15.30).
Przy składaniu wniosku należy okazać Kartę Dużej Rodziny oraz:

■

w przypadku rodziców
lub opiekunów prawnych
– dowód osobisty wnioskodawcy,
■ w przypadku rodzin zastępczych – kopię prawomocnego orzeczenia sądu
o umieszczeniu dziecka w
rodzinie zastępczej lub umowę o ustanowienie rodziny
zastępczej.
Zatwierdzony wniosek należy złożyć w punkcie BKM
(Białystok, ul. Lipowa 16 w
godz. 9.00-17.00; ul. Składowa 11 w godz. 8.00-17.00,
wtorek–piątek 7.30-15.30),
gdzie nastąpi rejestracja rodziny i zakodowanie ulgi na
imiennej Białostockiej Karcie Miejskiej.
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Z ostatnich sesji Rady Gminy Juchnowiec
Rada Gminy Juchnowiec Kościelny w 2017 r.
obradowała na 3 sesjach.
Sesje odbyły się 30 stycznia, 27 lutego i 28 kwietnia.
Obradom
przewodniczyła pani Joanna Januszewska, sesję w dniu 28
kwietnia 2017 r. poprowadziła wiceprzewodnicząca
Rady Gminy pani Bogumiła Bielska.
Na pierwszej sesji w bieżącym roku Rada przyjęła sprawozdanie ze swojej
działalności i działalności
komisji oraz informację z
działalności Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec

wicz. Wszystkie projekty,
zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji Rady i większość z nich
spotkała się z akceptacją radnych oraz została przyjęta w
trakcie obrad sesji.
Na każdej sesji były
podejmowane uchwały z
zakresu finansowania inwestycji w gminie, poprzez
zmiany w budżecie gminy
oraz wyrażanie przez Radę
Gminy zgody na udzielenie
pomocy rzeczowej powiatowi białostockiemu.
Gmina wspólnie z powiatem planuje:
1) przebudować drogę

Kościelny i Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym za 2016
r. W lutym Rada Gminy
przyjęła sprawozdanie z
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za
2016 r. Na kwietniowej sesji Rada zaakceptowała cztery sprawozdania Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym za 2016 r., w tym z
działalności Ośrodka.
Pod obrady sesji, projekty uchwał przedłożył – wójt
gminy Krzysztof Marcino-

powiatową Białystok–Niewodnica Nargilewska wraz
z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej;
2) wybudować 15 zatok
autobusowych przy drodze
powiatowej Juchnowiec
Kościelny–Hryniewicze;
3) wybudować ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi
powiatowej na odcinku od
granicy miasta Białegostoku
do Wólki.
Powyższe inwestycje realizowane bedą w ramach
przynależności gminy Juchnowiec Kościelny do stowarzyszenia gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowane jest
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uzyskanie na nie dofinansowania z Unii Europejskiej
w wysokości 85% kosztów
kwalifikowanych. Wkład
własny, w wysokości 15%,
w równych częściach, wniosą gmina i powiat
Ponadto ze środków własnych, gmina Juchnowiec
Kościelny dofinansuje realizację inwestycji drogowych
w wysokości 50% wartości
poszczególnych zadań:
1) przebudowy drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki–Zimnochy;
2) rozbudowy drogi powiatowej Nr 1483 B na
odcinku od Biel do skrzyżowania w Juchnowcu Górnym,
3) przebudowę z rozbudową mostu przez rzekę Niewodnica Nargilewska wraz z
dojazdami w Lewickich.
W dużej części sesje
Rady Gminy były poświęcone gminnej oświacie. Sieć
szkół została dostosowana
do nowego ustroju szkolnego. Jedyna zmiana dokonana
w sieci szkół to przeniesienie
miejscowości Hryniewicze
(na wniosek jej mieszkańców) z obwodu szkoły w
Juchnowcu Górnym do obwodu szkoły w Kleosinie.
Podjęto nową uchwałę w
sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola. Opłata pozostała na
dotychczasowym poziomie
i wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu w
przypadku jego pobytu powyżej 5 godzin dziennie.
Opłaty nie ponoszą rodzice
dzieci 6-letnich. Rada Gminy określiła kryteria obowiązujące na drugim etapie
postępowania rekrutacyjne-
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go do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klasy
pierwszej szkoły podstawowej. Ustaliła tryb udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy oraz tryb i zakres
kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania.
Uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki spowodował, że w gminie
mamy więcej terenów przeznaczonych pod zabudowę
przemysłową i usługową,
co przyczyni się do rozwoju
gminy w tym kierunku.
Dzięki powierzeniu miastu Białystok wykonania zadania w zakresie organizacji
i prowadzenia systemu roweru publicznego na terenie
miny Juchnowiec Kościelny
było możliwe uruchomienia
trzeciego sezonu funkcjonowania roweru gminnego.
Rada Gminy dostosowała
do zmienionych przepisów
uchwały z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za odpady przez właścicieli oraz ich
odbioru w zamian za opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rada Gminy zaakceptowała propozycję wydzierżawienia w drodze przetargu
na 20 lat działki gminnej
w Olmontach. Pozytywnie
odniosła się do pozyskania
działek na potrzeby sołectw
Lewickie-Stacja i Juchnowiec Dolny. Zrzekła się odszkodowania za 3 działki w
Olmontach w związku z realizacją przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej.
Zarówno Wójt, jak i
Rada Gminy nie zapomina-

Kościelny
ją o naszych zabytkach za
granicą, udzielając wsparcia finansowego w wysokości 2 tys. zł na renowację
9-metrowej kolumny wybudowanej pod koniec XVIII
ku czci Konstytucji 3 Maja
w Leonpolu na Białorusi.
Podczas obrad sesji
Rady zdarzają się nieplanowane, miłe akcenty. W ramach współpracy z gminą
pani Elżbieta Paszkowska,
dyrektor Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK
w Białymstoku, przekazała nieodpłatnie 2 rowery
niepełnosprawnym mieszkańcom naszej gminy. Warto przypomnieć, że to dzięki
PCK mamy możliwość wrzucania odzieży używanej do
pojemników z ich logo ustawionych na terenie gminy, a
tym samym wsparcia najbardziej potrzebujących.
Protokoły sesji Rady
Gminy znajdują się na
stronie BIP Urzedu Gminy Juchnowiec Kościelny.

Zmiany w sieci szkół
w roku szkolnym 2017/2018
Rada Gminy Juchnowiec Kościelny 27 lutego br. przyjęła uchwałę
w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
Zgodnie z uchwałą na
terenie gminy Juchnowiec
Kościelny będą funkcjonowały dwie szkoły podstawowe i jeden zespół szkół.
Od 1 września 2017 r.
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie stanie się
ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w
Kleosinie, do której zostaną włączone klasy gimnazjalne. Sześcioletnia Szkoła
Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
stanie się szkołą ośmioletnią. W skład Zespołu Szkół
im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Juchnowcu Górnym będzie wchodziła ośmioletnia
szkoła podstawowa, przed-

szkole oraz – do 31 sierpnia
2019 r. – gimnazjum.
Uchwała Rady Gminy
zawiera też informację o obwodach szkół. Do każdej z
nich zostały przypisane miejscowości stanowiące tzw.
obwód szkoły. W porównaniu do poprzedniej uchwały zmiana dotyczy jedynie
miejscowości Hryniewicze,
która dotychczas znajdowała
się w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół
w Juchnowcu Górnym. Od
1 stycznia 2017 r. na wniosek mieszkańców, Hryniewicze zostały przeniesione
do obwodu Szkoły Podstawowej w Kleosinie i szkoła
ta stała się szkołą obwodową
ucznów klas pierwszych.
W okresie przejściowym
uczniowie mieszkający w
Hryniewiczach aktualnie
uczęszczający do Szkoły
Podstawowej w Zespole
Szkół im. Ks. Jerzego Popie-
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łuszki w Juchnowcu Górnym
mogą pozostać w tej szkole
do czasu jej ukończenia, jak
również, na wniosek rodziców, mogą przenieść się do
Szkoły Podstawowej w Kleosinie. Obwód gimnazjum
w Juchnowcu Górnym nie
został zmieniony i do czasu wygaszenia gimnazjum
uczniowie będą w nim kontynuować naukę.
Uchwała Nr XXVI/241
/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27
lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe na okres
od dnia 1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r.
znajduje się pod adresem
http://bip.ug.juchn-kosc.
wrotapodlasia.pl/resource/
file/download-file/id.7049/
attachment.1

Patronaty Honorowe Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
W okresie od stycznia do
kwietnia 2017 roku, Wójt
Gminy Juchnowiec Kościelny przyznał Honorowy Patronat następującym
przedsięwzięciom:
■ Gminny Konkurs Plastyczny „Razem z Ekoludkiem dbamy o naturę”, 26
kwietnia 2017 r. – organizator Zespół Szkół im. Ks.
Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.
■ XVI Gminny Konkurs
Ortograficzny, 26 kwietnia
2017 r. – organizator Zespół
Szkół im. Jana Pawła II w
Kleosinie.

■ II Turniej Młodzi Wojow-

nicy Podlasia w Koluchstyl,
w Zespole Szkół w Kleosinie
w dniach 8-9 maja 2017 r. –
realizator Prezes Klubu Sportowego SUMO KOLUCH.
■ VII Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej
Dzieci i Młodzieży „Barwy
Folkloru”,10 maja 2017 r.
– organizator Zespół Szkół
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.
Konkurs jest realizowany
przez Zarząd Powiatu Białostockiego pod patronatem
Wójta Gminy Juchnowiec
Kościelny na podstawie

wspólnego zadania publicznego z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego. Zadaniem Konkursu jest kultywowanie
tradycji ludowych i folkloru w zakresie wykonywania wycinanek ludowych i
haftu krzyżykowego. Celem konkurs jest wzrost
zainteresowania i promowania ginącej sztuki ludowej wycinankarstwa i haftu
krzyżykowego oraz propagowanie folkloru.
■ VIII Podlaski Konkurs
Pieśni Religijnej, 12 maja
2017 r. – organizator Ze-

spół Szkół im. Jana Pawła
II w Kleosinie.
■ II Wojewódzkie Forum
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 2017 „MELPOMENA” – w dniach 15-20 maja 2017 r. – realizator
Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym.
■ III Konkurs Recytatorsko-Muzyczny poświęcony
pamięci Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, 6 czerwca
2017 r. – organizatorem jest
Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.
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Przed nami atrakcyjne
Dni Ziemi Juchnowieckiej

Już dzisiaj warto zarezerwować czas na pierwszy tydzień lipca. W tym
okresie trwać będą Dni
Ziemi
Juchnowieckiej
2017. Każdy z mieszkańców znajdzie coś ciekawego dla siebie.
Tegoroczna edycja – inaczej niż poprzednie – odbędzie się na początku, a nie
końcu lipca.
– Ma z to związek z tym,
że część programu połączymy z obchodami 470.
rocznicy powstania juchnowieckiej parafii. A z powstaniem parafii wiąże
się przecież historia Ziemi Juchnowieckiej – mówi
Krzysztof Sokólski, dyrektor Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.
Historycznych elementów w programie Dni Ziemi
Juchnowieckiej nie zabrak-

nie. 2 lipca na placu przed
Ośrodkiem Kultury zainscenizowany zostanie jarmark
na wzór jarmarków, jakie
odbywały się w Juchnowcu w XVI i XVII wieku. Powstanie nawet karczma, w
której odbędą się zabawy i
konkursy w stylu szlacheckim i magnackim. Część
uroczystości odbędzie się
także w kościele, gdzie planowany jest koncert muzyki barkowej.
Ale Dni Ziemi Juchnowieckiej, to szeroki repertuar wydarzeń. Święto gminy
rozpocznie się na stadionie
w Juchnowcu Dolnym, w
sobotę 1 lipca. Głównym
punktem będzie Spartakiada Sołecka o Puchar Wójta Gminy. Spodziewać się
też można wielu muzycznych akcentów. Dni Ziemi
Juchnowieckiej potrwają

do soboty, 8 lipca. Zakończą się w Kleosinie mocnym akordem. Najpierw
odbędzie się piknik i bieg
uliczny „Przybij Piątkę w
Kleosinie”, a całość zwieńczy koncert jednego z najpopularniejszych polskich
artystów młodego pokolenia MEZO!
Plan Dni Ziemi Juchnowieckiej 2017: 
Sobota, 1.07 – Spartakiada Sołecka i występy muzyczne.
Niedziela, 2.07 – Obchody
470. rocznicy powstania
Parafii w Juchnowcu Kościelnym.
Poniedziałek, 3.07 – Towarzyskie Zawody Wędkarskie „O Złotą Rybkę
Juchnowiecką”.
Wtorek, 4.07 – Wycieczka
z Księdzem Stanisławem

Niwińskim po najciekawszych historycznie zakątkach gminy.
Środa, 5.07 – Dzień na
sportowo
Czwartek, 6.07 – Dzień
młodzieży.
Piątek, 7.07 – Wieczór autorski i promocja książki
księdza Stanisława
Niwińskiego.
Sobota, 8.08 – III Bieg
Uliczny „Przybij Piątkę w Kleosinie” i koncert
MEZO.
Szczegółowy program
bedzie dostępny na stronie internetowej Ośrodka
Kultury i na plakatach w
połowie czerwca br.

Dla aktywnych nie ma barier
W lipcu ruszy w naszej gminie projekt „Dla
aktywnych nie ma barier”. Projekt realizuje
Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, a będzie prowadzony
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.
Program został przygotowany z myślą o rodzinach
zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym.
Skierowany jest również do
środowiska wykluczonych
z terenu gminy Juchnowiec
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Kościelny. Wartość projektu wynosi 69 910,92 zł, a
wysokość dofinansowania
– 54 710,92 zł.
– Chcemy pomóc osobom zagrożonym ubóstwem
i wykluczeniem. Widzimy
szansę, że również przez
działania w sferze szeroko rozumianej kultury, rekreacji oraz sportu osoby
te nabędą umiejętności oraz
kompetencje przydatne we
współdziałaniu oraz integracji społecznej – wyjaśnia
Krzysztof Sokólski, dyrektor
Ośrodka Kultury w Gminie
Juchnowiec Kościelny.

Projekt zakłada udział
grup zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem w cyklicznych zajęciach ruchowych,
piknikach, zawodach sportowych. Planowane są wyjazdy na różnego rodzaju
wydarzenia (np. na mecz piłkarski na stadionie miejskim
w Białymstoku, kręgielnię,
czy tor kartingowy). Wyjazdy mają pomóc w przełamywaniu barier oraz integracji
ze społeczeństwem. Uczestnicy projektu wezmą udział
w zajęciach hipoterapii. Zostaną też objęci wsparciem
psychologicznym.
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– Wierzymy, że dzięki
projektowi i rozszerzeniu
oferty OK, osoby potrzebujące pomocy, naprawdę skorzystają ze wsparcia.
Chcemy aby ci, którzy dzisiaj sądzą, że brakuje dla
nich miejsca w różnego rodzaju działaniach, nabrali
wiary we własne siły i pewności siebie, aby przekonali się, że dla aktywnych nie
istnieją żadne bariery – podkreśla Krzysztof Sokólski.
Informacje o projekcie dostępne są w Ośrodku
Kultury (Plac Królowej Rodzin 1, tel. 85 719 60 56).
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Jubileuszowy
Bieg Konopielki
Kilkaset osób z całej
Polski przyjedzie 27 maja
br. do Juchnowca Dolnego.
W naszej gminie szykuje się
wielkie sportowe święto z literackim akcentem.
Wszystko za sprawą
Biegu Konopielki. To jubileuszowa edycja imprezy.
W Juchnowcu Dolnym i potem w uroczym Frampolu,
spotkamy się po raz piąty.
Będziemy biegać, ale będziemy też losować książki,
czytać, biesiadować.
5. Bieg Konopielki zapowiada się wyjątkowo.
Organizator, czyli Ośrodek
Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny przygotował wiele niespodzianek.

– Nie chcemy zdradzać
wszystkich szczegółów. Zawodnicy mogą spodziewać
się jednak różnych elementów ludowych. Także na trasie. Mogą zdziwić się, kiedy
jakaś postać rodem z „Konopielki” zaczepi ich, czy
będzie dopingować do biegu – mówi Krzysztof Sokólski, dyrektor Ośrodka
Kultury.
Tradycyjnie start biegu głównego na 10 km bę-

dzie miał miejsce w samo
południe. Cała impreza rozpocznie się o godz. 10, a w
programie znalazły się również biegi towarzyszące: familijny oraz bieg z VIP-ami.
Do Juchnowca Dolnego
można wybrać się z rodzinami. Na stadionie przygotowany będzie kącik dla dzieci
oraz strefa relaksu. Gorąco
zachęcamy do kibicowania.
I uwaga: na mieszkańców
najlepiej udekorowanego,
czy przygotowanego do kibicowania domu czeka niespodzianka!
Zwracamy się też z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w godzinach
12.00-14.00. W tym czasie
w okolicach Juchnowca Dolnego oraz Wólki będą ograniczenia w ruchu. Prosimy
również, aby nie parkować
pojazdów na ulicach Juchnowca Dolnego oraz – w
miarę możliwości – aby nie
wyjeżdżać z posesji. Zwracamy się też z prośbą do właścicieli psów oraz zwierząt
gospodarskich o zachowanie zasad bezpieczeństwa i
zwrócenie szczególnej uwagi na swoje zwierzęta.
Każdy na pewno rozumie, że bezpieczeństwo jest
najważniejsze. Wierzymy
też, że mieszkańcy będą z
nami 27 maja. Biegajmy razem, a kto nie może biegać,
niech przyjdzie na stadion
kibicować zawodnikom z
całego kraju.
Szczegóły dotyczące biegu na stronie www.biegkonopielki.pl oraz w Ośrodku
Kultury w Juchnowcu Kościelnym (tel. 85 719 60 56).

Barwna Jesień Życia
Mieszkańcy
gminy,
którzy ukończyli 50 lat
mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach w ramach gminnego programu
BARWNA JESIEŃ ŻYCIA. Zajęcia odbywają się
w wiejskich świetlicach w
Janowiczach, Hołówkach
Dużych i Kleosinie. Ich celem jest wspieranie i rozwój
nowoczesnego trybu życia
oraz aktywizacja mieszkańców gminy w wieku 50+.
Uczestnicy mogą brać udział
w zajęciach plastyczno-kreatywnych ZRĘCZNE RĘCE

lub w FLAMBOLI, połączeniu zajęć rewitalizujących z
elementami flamenco. Program BARWNA JESIEŃ
ŻYCIA realizowany jest
przez Gminną Bibliotekę
Publiczna i Ośrodek Kultury w ramach środków pozyskanych z budżetu gminy
Juchnowiec Kościelny na
działalność statutową instytucji kultury.
Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt
telefoniczny z Gminną Biblioteką, tel. 85 719 61 94,
kom. 514 921 016

Turnusy rehabilitacyjne
dla dzieci rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie tegorocznych letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
rolników. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z
rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone
w KRUS. Podstawę zakwalifikowania stanowić będzie:
wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny

wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem
rodzica/opiekuna
prawnego (druki dostępne
w oddziałach regionalnych
i placówkach terenowych
KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.pl).
Zgłoszenia dziecka należy
dokonać w najbliższej dla
miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS w terminie określonym przez tę
jednostkę. Więcej informacji na www.krus.pl.
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W czerwcu ruszy 5. edycja akcji LATO OK
W czerwcu 2017 roku
wystartuje po raz piąty
LATO OK – program realizowany przez Ośrodek
Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii.
LATO OK cieszy się dużym zainteresowaniem. W
2016 roku gościło w 15 so-

łectwach, w jego ramach
odbyło się 100 godzin
warsztatów animacyjno-plastycznych podczas 73
spotkań, w których wzięło
udział ponad tysiąc dzieci.
W tym roku planowane jest – podobnie jak w latach ubiegłych – około 100
godzin warsztatów animacyjno-plastycznych, manualnych, oraz gry i zabawy
ruchowe w poszczególnych
sołectwach gminy.
Zajęcia będą prowadzone przez animatorów, instruktorów
i wychowawców.
Celem programu jest umożliwienie dzieciom
bezpiecznego spędzania
wolnego
czasu w sposób aktywny i z dala od
używek. LATO OK
to również wspólna
zabawa, integracja
dzieci i młodzieży,
z sąsiednich wsi,
a także zdrowa rywalizacja,
która
kształtuje charakter
młodych ludzi.

Dotacja na książki
do bibliotek szkolnych
Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dotację
na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach
„Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa”
w wysokości 24 000 zł.
Książki zostaną zakupione
do bibliotek szkolnych w

Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym i Szkole
Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie. Każda ze szkół zakupi
książki za 15 000 zł, w tym
wkład własny gminy wynosi 3 000 zł.

Tegoroczne LATO OK
rozpocznie się 13 czerwca
w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Kleosinie spektaklem profilaktycznym
skierowanym do młodzieży, a 23 czerwca w Ignatkach-Osiedlu planowany
jest festyn oficjalnie rozpoczynający letnią akcję.
Podczas festynu, tak
jak w roku ubiegłym, będzie miało również miejsce gminne zakończenie
roku szkolnego 2016/2017,
m.in. podsumowane będą

osiągnięcia gminnych placówek oświatowych, wyróżniający się uczniowie
otrzymają Medale Wójta, a
ich rodzice gratulacje.
Szczegółowy plan wakacyjnych spotkań LATO OK
zamieszczony będzie na
stronie internetowej Ośrodka Kultury.
Akcja finansowana jest
ze środków GKRPAiPN,
a za jego realizację odpowiada Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec
Kościelny.

Urząd Gminy
Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10,
16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 85 713 28 80,
tel. kom. 516 137 164,
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:

■ Przewodnicząca

Rady Gminy
tel. 857132884
tel. kom. 697011593

■ Referat Finansów

i Podatków i Budżetu
– wymiar podatków,
deklaracje dotyczące
odpadów
tel. 857132891
tel. kom. 697011595
– ewidencja działalności gospodarczej
tel. 857132887
tel. kom. 697011154

■ Urząd Stanu

Cywilnego, Ewidencja
Ludności
tel. 857132885
tel. kom. 697011127

■ Referat Inwesty-

cji i Gospodarki Komunalnej
– inwestycje
tel. 857132895
tel. kom. 697011627
– drogi i transport
tel. 857132894
tel. kom. 697011607

■ Referat Planowa-

nia Przestrzennego,
Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
– planowanie, warunki
zabudowy
tel. 857195060
857195061
tel. kom. 697011609
– gospodarka
nieruchomościami
tel. 857132892
tel. kom. 697011608

■ Referat Obsługi

Finansowej Jednostek
Organizacyjnych
tel. 858501574
tel. kom. 697011055

■ Zakład Gospodarki
Komunalnej
tel. 858501088

■ Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej
– świadczenia rodzinne
tel. 856632392
– pomoc społeczna
tel. 856631117

■ Ośrodek Kultury
tel. 857196056

■ Gminna Biblioteka
Publiczna
tel. 857196194
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