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Juchnowiec Kościelny

Szanowni Państwo
Za nami kolejny rok, a to skłania do 

podsumowań i refleksji. Każdy z nas bę-
dzie pewnie wspominać to, co było dobre, 
co się udało, ale też i to, co nie wyszło, czy 
zaskoczyło nas negatywnie. Ważne jed-
nak, by te refleksje inspirowały do dzia-
łania, do podejmowania kolejnych prób,  

a nie załamywania rąk, czy – co gorsza – spoczywania na lau-
rach. W naszej gminie wiele się udało w tym roku zrobić, ale 
też niektóre zamierzenia musiały, z różnych przyczyn, zostać 
przełożone na kolejny rok. W tym Biuletynie przedstawiamy 
budżet gminy 2018. To rekordowy i dobry budżet jednogło-
śnie przyjęty przez Radę Gminy. Życzmy sobie wzajemnie jego  
100-procentowej realizacji. A Państwu ponadto życzę optymi-
zmu i siły do podejmowania nowych wyzwań. Do siego roku!

Krzysztof Marcinowicz
wójt gminy Juchnowiec Kościelny 

Już po raz siódmy przy-
znane będą Nagrody Wójta 
Gminy Juchnowiec Kościel-
ny „Pierścień Podskarbiego 
Włoszka” honorujące firmy, 
osoby i wydarzenia, które 
w mijającym, 2017 roku, w 
szczególny sposób wyróż-
niły się swoją działalnością, 
osiągnięciami, a tym samym 
przyczyniły się do promocji 
gminy Juchnowiec Kościel-
ny. Zachęcamy mieszkań-
ców oraz osoby związane z 
naszą gminą do zgłaszania 
kandydatów do Nagrody. 
Państwo najlepiej wiecie, 

kto na Nagrodę zasługuje. 
Wszyscy zgłaszający wezmą 
udział w losowaniu. Nagrodą 
są dwa dwuosobowe zapro-
szenia na galę i bal uświet-
niający wręczenie „Pierścieni 
Podskarbiego Włoszka”, któ-
re odbedą się 3 lutego 2018 r. 
w Dworku Tryumf w Księży-
nie. Ostateczny termin przyj-
mowania zgłoszeń upływa 9 
stycznia 2018 r. Kandydatów 
można zgłaszać anonimowo. 
Więcej informacji, regulamin 
oraz druk zgłoszenia na stro-
nach: juchnowiec.gmina.pl  
i okjuchnowiec.pl.

„Pierścienie Włoszka” 
po raz siódmy

Radosnych,  
spokojnych i rodzinnych  
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz szczęśliwego Nowego 2018 Roku:
niech cud betlejemskiej Stajenki
opromieni i przemieni w nas to,  

co przemiany potrzebuje;  
niech rozjaśni mrok i da nadzieję na kolejne dni;  

niech uczyni nas lepszymi, wrażliwszymi;  
niech przychodząca do nas Miłość  
napełni nas prawdziwą miłością,  

byśmy mogli ją nieść naszym bliźnim
– w ten wspaniały czas  

życzą
 

Joanna Januszewska
Przewodnicząca Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

oraz 
Krzysztof Marcinowicz

wójt gminy Juchnowiec Kościelny 
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Zakończyliśmy
Dzięki rozbudowie z 

udziałem środków unij-
nych ponad dwukrotnie 
zwiększyły się możliwo-
ści lokalowe przedszkola 
w Kleosinie.

Do istniejącego bu-
dynku została dobudowa-
na część parterowa oraz 
3-kondygnacyjna klat-
ka schodowa. Powiększe-
nie powierzchni użytkowej 
pozwoliło na uruchomie-
nie 3 kolenjych oddziałów 
przedszkolnych, sali wie-
lofunkcyjnej mogącej peł-
nić rolę sali dydaktycznej, 
stołówki, szatni dla dzie-

ci, sanitariatów, toalet ogól-
nodostępnych z toaletą dla 
osób niepełnosprawnych, 
pomieszczenia administra-
cyjnego oraz szatni z po-
mieszczeniem sanitarnym 
dla personelu. Utwardzono 
również teren wokół niego. 
Dzięki rozbudowie przed-
szkole dostosowane zostało 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 

Gmina Juchnowiec Ko-
ścielny pozyskała blisko 3 
mln zł środkiów unijnych 
zarówno na rozbudowę 
przedszkola, wyposażenie, 
jak i na funkcjonowanie 

Droga w Juchnowcu Dolnym 
wyremontowana

Zakończona została prze-
budowa mostu na drodze po-
wiatowej w miejscowości 
Lewickie. Wybudowany zo-
stał również odcinek ścieżki 
rowerowej i zjazdy. Inwesty-

cję sfinansowano z budżetu  
państwa, powiatu białostoc-
kiego i gminy Juchnowiec 
Kościelny, która dofinanso-
wała zadanie kwotą ponad 
miliona złotych.

Nawierzchnia drogi po-
wiatowej w Juchnowcu Dol- 
nym była w bardzo złym sta-
nie, a mieszkańcy od dawna 
wyczekiwali jej remontu.

Dzięki staraniom gminy 
i sołectwa, zarządca drogi 

– Powiatowy Zarząd Dróg 
wykonał nową asfaltową na-
wierzchnię wraz z chodnika-
mi i zjazdami na posesje, a 
także usprawnił jej odwod-
nienie. Koszt remontu to po-
nad 400 tys. zł. 

Nowy most w Lewickich 

Kolorowe trybuny  
na boisku gminnym

Boisko gminne w Juch-
nowcu Dolnym, chwalone 
za doskonałe utrzymanie, 
ma płytę główną po reno-
wacji i z nowoczesnym 
systemem nawadniania, 
profesjonalne oświetlenie, 

a ostatnio także nowe, zie-
lono-żółte krzesła na try-
bunach. Wygodnie będzie 
mogło na nich zasiąść 300 
kibiców. Inwestycja kosz-
towała gminę Juchnowiec 
Kościelny około 60 tys. zł.
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3 oddziałów przedszkol-
nych w roku szkolnym 
2017/2018. 

Liczba oddziałów przed-
szkolnych po rozbudo-
wie zwiększyła się do 10. 
Zwiększyła się też ilość 
różnorodnych i ciekawych 
zajęć dodatkowych, a bio-
rą w nich udział dzieci z 
wszystkich oddziałów. „Je-
żyki”, „Misie” i „Żabki” to 
nazwy nowych oddziałów 
powstałych w ramach unij-
nego projektu „Bajkowe 
Przedszkole –  atrakcyjne 
dla wszystkich dzieci”.

Oprócz zajęć prowa-
dzonych w przedszkolu do-
tychczas, takich jak: zajęcia 
logopedyczne, gimnastyka 
korekcyjna i zajęcia z języka 
angielskiego, obecnie dodat-
kowo prowadzone są zajęcia 
dydaktyczno-wyrównaw-
cze wynikające z indywi-
dualnych potrzeb dzieci. W 
ofercie przedszkola są też 
zajęcia edukacyjne rozwi-
jające postawę kreatywną i 
postawę przedsiębiorczości: 
teatralne, plastyczne, mu-
zyczno-ruchowe, matema-
tyczne, przyrodnicze „Mali 

Odkrywcy”, zajęcia z sen-
soplastyki, z pedagogiki za-
bawy i pedagogiki cyrku, a 
także zajęcia o tajemniczo 
brzmiących nazwach: zaję-
cia z „Bum bum rurek” oraz 
„Pan Krążek Pieniążek”.

Dzieci w przedszkolu w 
Kleosinie zyskały nie tylko 
większą ilość oddziałów – 
znacznie podniesiony został 
standard obiektu. Przed-
szkole spełnia obowiązują-
ce wymogi i jest przyjazne 
dla jego małych użytkow-
ników.

rozbudowę przedszkola w Kleosinie

Zakończono budowę ulic w Śródlesiu
Ulice Leszczynowa i Jarzębinowa w Śródlesiu mają 

nową nawierzchnię z kostki brukowej. Podczas budowy 
ulic wykonano również chodniki, kanalizację deszczową, 
zjazdy i wloty do sąsiednich ulic i drogi powiatowej Biały-
stok – Bielsk Podlaski. Inwestycję o wartości blisko 1,4 mln 
zł sfinansowano z budżetu gminy Juchnowiec Kościelny.
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29 września 2017 r.  
odbyły się uroczyste otwar-
cia przebudowanych dróg 
powiatowych przebiegają-
cych przez teren gminy Juch-
nowiec Kościelny. Wzięli w 
nich udział mieszkańcy, za-
proszeni goście, wykonawcy 
inwestycji oraz władze po-
wiatowe i gminne.

Na skrzyżowaniu w 
Juchnowcu Górnym do-
konano otwarcia blisko 
4-kilometrowego odcinka 
drogi Białystok – Juchno-
wiec Kościelny – Wojszki 
(III etap rozbudowy, Juch-
nowiec Górny – Wólka). 
Powstała nowa asfaltowa 
nawierzchnia jezdni, zjaz-
dy, chodniki oraz zatoki 
autobusowe w Wólce. In-
westycja kosztowała blisko 
5 mln zł. Udział finanso-
wy gminy Juchnowiec Ko-
ścielny to prawie 1,3 mln 
zł, pozostałe środki pocho-
dziły z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infra-

struktury Drogowej na lata 
2016–2019 oraz z Powiatu 
Białostockiego. Dzięki tej 
inwestycji poprawił się do-
jazd mieszkańców gminy 
nie tylko do Białegostoku, 
ale także, poprzez drogę kra-
jową nr 19, m.in. do Bielska 
Podlaskiego.

Drugą otwartą uroczy-
ście tego dnia inwestycją  
była droga o długości ok. 1 
km w Olmontach. Wybudo-
wano tu nową nawierzchnię 
i chodniki po obu stronach 
jezdni z kostki brukowej, 
kanał deszczowy oraz prze-
budowano przepusty. War-

tość inwestycji powiatowej 
to ok.1,8 mln zł, z czego 
wkład gminy Juchnowiec 
Kościelny to 925 000 zł. 
Droga łączy miejscowość 
Olmonty ze Stanisławowem 
i Białymstokiem. Znacz-
nie usprawniła też dowóz 
uczniów gminnym autobu-
sem do Szkoły Podstawo-
wej w Kleosinie.

Przebudowane drogi to  
efekt dobrej współpracy  
Powiatu z gminą Juchnowiec 
Kościelny, co podkreślali w 
swych przemówieniach wójt 
Krzysztof Marcinowicz i 
starosta Antoni Pełkowski.

Przecięcia wstęgi dokona-
li: Antoni Pełkowski – staro-
sta Powiatu Białostockiego, 
Krzysztof Marcinowicz – 
wójt gminy Juchnowiec Koś- 
cielny, Jarosław Wądołowski 
– przewodniczący Komisji 
Infrastruktury Rady Powia-
tu Białostockiego, Joanna 
Januszewska – przewodni-
cząca Rady Gminy Juch-
nowiec Kościelny, Elżbieta 
Jasińska – zastępca dyrek-
tora Powiatowego Zarządu 
Dróg oraz przedstawiciele 
wykonawców: BK-TRAS 
Roboty Drogowe Borsukie-
wicz S. J. i BBGM Kami-
la Gryko. Drogi poświęcili 
obecni na uroczystości du-
chowni. 

Miłym akcentem uro-
czystości w Olmontach był 
występ artystyczny. Mu-
zycy wykonali 2 utwory, 
w tym piosenkę „Polskie 
drogi”, co spotkało się z 
ciepłym przyjęciem zgro-
madzonych.

16 listopada br. uroczyście otwarto też drogę gminną 
z nawierzchnią asfaltową na odcinku Bogdanki – Rostoł-
ty. Były okolicznościowe przemówienia, przecięcie wstę-
gi i poświęcenie drogi.

Prace na drodze gminnej Bogdanki – Rostołty trwały 
od wiosny. Poza asfaltowa nawierzchnią wykonano żwiro-
we pobocza, zjazdy i nowe przepusty. W ramach inwesty-
cji przebudowany też został wodociąg i sieć telefoniczna. 
Gmina Juchnowiec Kościelny na przebudowę drogi prze-
znaczyła kwotę ok. 1,9 mln zł. 

Lepsza nawierzchnia kolejnych dróg w gminie 
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Priorytetem w zakre-
sie planowania wydatków 
bieżących było wykonanie 
ustawowych zadań oświa-
towych, zapewnienie pra-
widłowego funkcjonowania 
obiektów i urządzeń gmin-
nej infrastruktury tech-
nicznej, społecznej oraz 
zaspokojenie bieżących po-
trzeb mieszkańców. Wydatki 
bieżące ustalono przy gene-
ralnym założeniu utrzymania 
co najmniej dotychczasowe- 
go zakresu i poziomu usług 
publicznych świadczonych 
przez gminę na rzecz miesz-
kańców. 

W strukturze wydatków 
ogółem wydatki majątkowe 
wynoszą ponad 49%. Do-
minują wydatki na budowę 
dróg, na rozbudowę sieci 
wodociągowych i kanali-
zacyjnych, wykup gruntów 
pod drogi, oświetlenie ulic, 

rozbudowę i budowę przed-
szkola, kolektory słoneczne 
mieszkańcom gminy, pomoc 
finansową dla Powiatu Bia-
łostockiego w postaci dotacji 
celowej, zagospodarowanie 
terenów gminnych.

Jest to budżet, w któ-
rym dominują dochody i 
wydatki współfinansowa-
ne ze środków UE, a wśród 
nich m.in.: 

1) budowa ciągu pieszo- 
-rowerowego wzdłuż dro-
gi powiatowej Nr 1483B: 
granica miasta Białego-
stoku – Wólka (środki UE  
3 389 554 zł, środki własne 
gmina 4 495 059 zł, powiat 
4 495 059 zł);

2) przebudowa drogi  
powiatowej Białystok – Nie- 
wodnica Nargilewska wraz 
z pętlą autobusową w Nie- 
wodnicy Nargilewskiej (5 
557 400 zł środki UE, środ-

ki własne gmina 4 021 095 
zł, powiat 4 021 095 zł); 

3) budowa 15 zatok au-
tobusowych przy drodze 
powiatowej Juchnowiec 
Kościelny – Hryniewicze 
– Nr 1483B (1 410 951 zł 
środki UE, środki własne 
gmina 228 929 zł, powiat 
228 929 zł);

4) w ramach BOF ZIT 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego na lata 
2014–2020, Oś V. Gospo-
darka niskoemisyjna, reali-
zowany będzie projekt pn.: 
„Modernizacja indywidual-
nych źródeł energii cieplnej 
lub elektrycznej w gminie 
Juchnowiec Kościelny.” Wy- 
datek ze środków UE w wy- 
sokości 1 284 649 zł, ze środ-
ków własnych 387 786 zł;

5) z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dofi-

nansowanie operacji „Prze-
budowa i rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w Juch-
nowcu Kościelnym wraz 
z rozbudową kanalizacji 
sanitarnej w Ignatkach”. 
Wydatek sfinansowany ze 
środków UE w wysokości 
1 896 495 zł ze środków 
własnych (wydatek kwali-
fikowany zgodnie z umową 
1 084 010 zł, wydatek nie-
kwalifikowany ze środków 
własnych 119 495 zł);

6) z PROW – budo-
wa parku rekreacyjnego w 
Śródlesiu; środki z UE – 190 
817 zł, srodki własne gminy 
– 109 068 zł;

7) z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego na  
lata 2014–2020 (ZIT). Budo-
wa Przedszkola w Księżynie 
i rozbudowa zasobów przed-
szkolnych w Zespole Szkół 
w Juchnowcu Górnym w ra-
mach projektu „Przedszkola 
marzeń”. Wydatek sfinan-
sowany ze środków UE w 
wysokości 3 269 256 zł, ze 
środków własnych wydatek 
kwalifikowany 576 928 zł i 
środki własne niekwalifiko-
wane 30 000 zł.

Projekt budżetu gminy 
Juchnowiec Kościelny na 2018 r.

Dochody budżetu gminy Juchnowiec 
Kościelny w 2018 r. planowane są w kwo-
cie 89 404 557 zł

 z tego:
 dochody bieżące w kwocie  

 63 385 423 zł,
 dochody majątkowe w kwocie  

 26 019 134 zł.

Wydatki budżetu gminy Juchnowiec 
Kościelny w 2018 r. planowane są w kwo-
cie 108 118 422 zł

 z tego:
 wydatki bieżące w kwocie  

 54 511 330 zł,
 wydatki majątkowe w kwocie  

 53 607 092 zł.

Rada Gminy na paździer-
nikowej sesji obniżyła cenę 
skupu żyta do celów podat-
ku rolnego z 52,49 zł do 40 
zł za kwintal. Wymiar po-
datku rolnego z 1 ha prze-
liczeniowego wyniesie 100 
zł gdy posiadamy gospodar-
stwo rolne oraz 200 zł z hek-
tara fizycznego, płaconego 

przez podatników, którzy nie 
mają gospodarstwa rolnego, 
czyli podatek rolny pozosta-
nie na tym samym poziomie 
co w roku 2017.

Stawki podatku od nie-
ruchomości na rok 2018 
pozostają na niezmienio-
nym poziomie w stosun-
ku do roku 2017. Określa je 

Uchwala XXIII/193/2016 z 
dnia 24 listopada 2016 roku. 
Stawki podatku od nierucho-
mości w gminie Juchnowiec 
Kościelny w porównaniu do 
sąsiednich gmin są jednymi 
z najniższych.

Stawki podatku od środ-
ków transportu na 2018 rok 
nie uległy zmianie, obowią-

zują stawki określone uchwa-
łą Nr XIII/79/2015 z dnia 27 
października 2015 r.

Wzrośnie jedynie staw-
ka podatku leśnego o 1,33 
zł w porównaniu do 2017 
r. i w roku 2018 wyniesie 
43,35 zł za 1 ha lasu. wy-
nika to ze wzrostu  średniej 
ceny drewna.

Podatki w 2018 roku bez zmian, podatek leśny nieznacznie wzrośnie
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Na sierpniowej sesji 
Rada Gminy przyjęła Lo-
kalny Program Rewitali-
zacji gminy Juchnowiec 
Kościelny do 2023 roku. 
W uchwalonym programie 
dokonano diagnozy służą-
cej wyznaczeniu obszarów 
zdegradowanych na tere-
nie gminy Juchnowiec Ko-
ścielny. Na jej podstawie 
zidentyfikowano obszar re-
witalizacji i są to sołectwa: 
Brończany, Hołówki Duże, 
Ignatki-Osiedle i część so-
łectwa Kleosin. Ponadto 
określono wizję wyprowa-
dzenia obszaru rewitaliza-
cji ze stanu kryzysowego i 
cele rewitalizacji oraz listę  
planowanych projektów i 
przedsięwzięć rewitaliza-
cyjnych wynikających z 
potrzeb społecznych, eko-
nomicznych i środowisko-
wych. Uchwalony Lokalny 
Program Rewitalizacji jest 
ważnym dokumentem, po-
nieważ stwarza możliwo-
ści ubiegania się o środki 
i fundusze unijne. Istnieje 
możliwość aktualizowa-
nia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, co pozwo-
li na modyfikacje wyni-
kające m.in. ze zmian w 
bieżącej sytuacji społecz-
no-gospodarczej gminy ce-
lem poprawy jakości życia 
mieszkańców.

Na sesji podjęto uchwa-
ły w sprawie udzielenia 
dotacji celowej na sfinan-
sowanie robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków na rzecz 
Parafii Prawosławnej pw. 
Podwyższenia Krzyża Pań-
skiego w Kożanach. Do-
tacja celowa w wysokości 
29.100 zł została przezna-
czona  na remont bramy 

głównej i bocznej ogrodze-
nia przy cerkwi oraz dotacja 
celowa w wysokości 22.700 
zł na prace konserwatorskie 
ikon: Podwyższenia Krzyża 
Świętego i Św. Jerzego wal-
czącego ze smokiem.

Rada Gminy wyraziła 
zgodę na udzielenie pomo-
cy finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na opraco-
wanie dokumentacji pro-
jektowej: „Budowa drogi 
powiatowej Nr 1549B na 
odcinku Turczyn – Horod-
niany”. Uchwaliła również 
zmiany w budżecie gminy 
w związku m.in. z pozy-
skaną dotacją w wysokości  
200 000 zł z Województwa 
Podlaskiego na moderniza-
cję dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych i dotacją 
w kwocie 192 500 zł jako 
zwrot poniesionych wy-
datków w 2016 r. z fundu-
szu sołeckiego. Pozyskane 
środki finansowe zostały  
przeznaczone m.in. na in-
westycje, w tym na drogę 
do gruntów rolnych Biele – 
Simuny. 

Głównym tematem 
sesji, która odbyła się 22 
września 2017 r. była infor-
macja Wójta na temat prze-

biegu wykonania budżetu 
za I półrocze 2017 r. oraz 
kształtowania się wielolet-
niej prognozy finansowej. 
Informacja została przyję-
ta przez radnych 13 głosa-
mi „za”, przy obecności 13 
radnych.

Na sesji wrześniowej zo-
stały podjęte m.in. uchwały: 
w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego gminy Juch-
nowiec Kościelny, części 
wsi Kolonia Koplany (ob-
ręb geodezyjny Koplany 
Folwark) – obszar plani-
styczny Kolonia Koplany, 
ze względu na konieczność 
uporządkowania ww. terenu 
w zakresie funkcji urbani-

stycznych. Zmiany przepi-
sów ustawy spowodowały 
podjęcie uchwały w spra-
wie regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na 
terenie Gminy Juchnowiec 
Kościelny oraz w sprawie 
określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie 
odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Z zakresu inwestycji, 
Rada Gminy wyraziła zgodę 
na udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Białostoc-
kiemu na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa drogi powia-
towej Nr 1512B na odcin-
ku od drogi powiatowej Nr 
1483B do wsi Zajączki (gm. 
Juchnowiec Kościelny)” w 
kwocie 250 tys. zł oraz za-
dania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa z rozbudową 
mostu przez rz. Horodnian-
kę wraz z dojazdami w m. 
Hryniewicze w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1483 B (gm. 
Juchnowiec Kościelny)” w 
kwocie 750 tys. zł.

Ponadto Rada Gminy 
dokonała w budżecie gminy  
istotnych zmian, w związku 
z przeniesieniem do reali-
zacji na rok 2018 niżej wy-
mienionych inwestycji:

1) budowa ciągu pie- 
szo – rowerowego wzdłuż 
drogi powiatowej Nr 
1483B: granica miasta Bia-
łegostoku – Wólka;

2) przebudowa drogi po-
wiatowej Białystok – Nie-
wodnica Nargilewska wraz 
z pętla autobusową w Nie-
wodnicy Nargilewskiej;

3) budowa 15 zatok au-
tobusowych przy drodze 
powiatowej Juchnowiec 
Kościelny – Hryniewicze – 
Nr 1483B;

4) modernizacja indy-
widualnych źródeł energii 
cieplnej lub elektrycznej 
w gminie Juchnowiec Ko-
ścielny tzw. „solary”;

5) budowa kanalizacji 
w Niewodnicy Nargilew-
skiej;

Sesje Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
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6) projekty dróg w Ignat-
kach;

7) projekt budynku urzę-
du gminy; 

8) zakupy inwestycyj-
ne na potrzeby dowożenia 
dzieci do szkół – zakup au-
tobusu; 

9) budowa budynków 
komunalnych;

10) przebudowa budyn-
ku komunalnego w Kleosi-
nie przy ul. Zambrowskiej;

11) docieplenie świetli-
cy w Czerewkach;

12) projekt zagospoda-
rowania terenów gminnych 
w Ignatkach-Osiedlu;

13) projekt termomoder-
nizacji świetlicy w Doroż-
kach z rozbudową;

14) aktualizacja projektu 
boiska w Ignatkach-Osiedlu 
wraz z budową.

Ponadto zwiększono 
plan wydatków na: 

1) wypłatę wynagro-
dzenia za udział w akcjach 
i ryczałty za utrzymanie sa-
mochodów w gotowości, 
zakup materiałów i wypo-
sażenia, zakup energii, za-
kup usług remontowych w 
OSP – 72 000 zł;

2) monitoring w Zespo-
le Szkół w Juchnowcu Gór-
nym – 20 000 zł;

3) budowę ogrodzeń 
na działkach gminnych –  
50 000 zł;

4) wydatki związane z 
gospodarką odpadami – 
400 000 zł;

5) zamontowanie in-
stalacji nawadniającej na 
boisku w Brończanach –  
30 000 zł;

6) dostawa i montaż try-
bun na boisku w Juchnowcu 
Dolnym – 70 000 zł.

Uchwała w sprawie wy-
mienionych powyżej zmian 
w budżecie na 2017 r. spo-
tkała się z pełną akceptacją 
radnych i została przyję-
ta jednogłośnie 14 głosami 
„za”, przy obecności 14 rad-
nych, 

Z uwagi na zmiany w 
budżecie należało dokonać 
zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy 
Juchnowiec Kościelny na 
lata 2017–2020 i uchwała 
w tej sprawie została przy-
jęta 14 głosami „za”, przy 
obecności 14 radnych.

Na sesji wrześniowej 
podsumowano letnią akcję 
profilaktyczną „Lato OK” 
organizowaną od 6 lat przez 
Ośrodek Kultury i współ-
finansowaną ze środków 
Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii. Były podziękowa-
nia sołtyskom z Hryniewicz, 
Juchnowca Górnego i Igna-
tek-Osiedla za zaangażo-
wanie i pomoc od Teresy 
Rudzik – przewodniczącej 
komisji i Krzysztofa Sokól-
skiego – dyrektora Ośrodka 
Kultury.

W październiku tema-
tem wiodącym sesji była 
oświata. Informację o stanie 
realizacji zadań oświato-
wych w gminie Juchnowiec 
Kościelny w roku szkolnym 
2016/2017, w tym o wyni-
kach sprawdzianu i egza-
minów gimnazjalnych oraz 
nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego przez Ku-
ratora Oświaty, przedstawi-
ła Teresa Rudzik – sekretarz 
gminy. 

Z analizy wyników eg-
zaminu gimnazjalnego 
w szkołach wynika, że w 
roku szkolnym 2016/2017 
do egzaminu gimnazjal-
nego przystąpili ucznio-
wie pięciu oddziałów 
Gimnazjum w Kleosinie i 

dwóch oddziałów Gimna-
zjum w Juchnowcu Gór-
nym. Egzamin składał się 
z części humanistycznej i 
matematyczno-przyrodni- 
czej oraz języka angiel-
skiego w zakresie podsta-
wowym i języka obcego 
w zakresie rozszerzonym. 
Gmina Juchnowiec Koście- 
lny zajęła pierwsze miejsce  
spośród 15 gmin powiatu  
białostockiego pod wzglę-
dem wyników egzaminu  
gimnazjalnego z części hu-
manistycznej i części ma-
tematyczno-przyrodniczej. 
Z egzaminu z języka an-
gielskiego (poziom podsta-
wowy) gmina Juchnowiec 
Kościelny uplasowała się 
na trzecim miejscu razem z 
gminą Wasilków. 

Gimnazjum w Kleosinie 
z egzaminu gimnazjalnego 
w części humanistycznej 
i części matematyczno-
przyrodniczej oraz języka 
angielskiego (poziom pod-
stawowy) uzyskało wy-
nik wyższy od średniego 
wyniku w województwie 
i kraju. Według metody: 
Edukacyjna Wartość Do-
dana (EWD), za pomo-
cą której można zmierzyć 
wkład szkoły w wyni-
ki nauczania, Gimnazjum 
w Kleosinie jest określa-
ne jako szkoła sukcesu o 
wysokich wynikach egza-
minacyjnych i wysokiej 
efektywności nauczania. 
Informacja o stanie oświa-
ty została przyjęta jedno-
głośnie 15 głosami „za”. 

Na sesji zapoznano ze-
branych z informacją Wój-
ta i przewodniczącej Rady 
Gminy o złożonych oświad-
czeniach majątkowych 
przez osoby zobowiązane 
do ich złożenia. Nieprawi-
dłowości nie stwierdzono.

Cd. na str. 8.
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Cd. ze str. 7.
 Przyjęty został „Pro-

gram współpracy gmi-
ny Juchnowiec Kościelny 
z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi 
działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2018”. 

Ponadto na sesji podję-
to m.in. uchwały:

1) w sprawie przejęcia 
zadania od powiatu w za-
kresie zimowego utrzyma-
nia dróg powiatowych na 
terenie gminy Juchnowiec 
Kościelny w 2018 roku;

2) w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego, 
z 52,49 zł na 40 zł za kwin-
tal, co umożliwi utrzymanie 

stawki podatku rolnego na 
poziomie lat ubiegłych;

3) w sprawie przystąpie-
nia do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Juch-
nowiec Kościelny, części wsi 
Ignatki (obszar planistycz-
ny Ignatki wieś – wschód), 

w związku z rozbudową ist-
niejącego zakładu produk-
cyjnego PLUM Sp.z o.o. 

Zajęto się też zmianami 
w budżecie gminy i zmia-
nami w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy 
Juchnowiec Kościelny na 
lata 2017–2020. Zmiany w 

budżecie wynikały m.in. z 
pozyskanej dotacji z Powia-
tu Białostockiego w kwocie  
12 000 zł na zakupy inwesty-
cyjne w ochronie przeciwpo-
żarowej, z tytułu zwiększenia 
części oświatowej subwencji 
ogólnej przyznanej z rezer-
wy ogólnej w kwocie 89 681 
zł na wniosek urzędu gmi-
ny w związku ze wzrostem 
zadań szkolnych oraz do-
tacji z Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w kwocie  
13 946 zł na dofinansowanie 
asystenta rodziny pracujące-
go w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej.

Uchwały na sesji paź-
dziernikowej były przyj-
mowane jednogłośnie 15 
głosami „za”.

Sesje Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Na stronie BIP gminy 
Juchnowiec Kościelny uka-
zały się ogłoszenia o przetar-
gach na inwestycje gminne. 

Z zakresu budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz 
sieci wodociągowej na tere-
nie Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny na 3 zadania:

1) Budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej grawita-
cyjno-pompowej oraz sieci 
wodociągowej w Niewod-
nicy Nargilewskiej;

2) Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej grawitacyj-
nej w Koplanach;

3) Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej grawitacyjno- 
-pompowej w Brończanach. 
Termin składania ofert – 28 
grudnia 2017 r.

W ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego 
na lata 2014–2020 w ra-

mach BOF ZIT oś V Go-
spodarka niskoemisyjna do 
realizacji na projekty:

1. „Budowa ciągu pie-
szo-rowerowego wzdłuż 
drogi powiatowej NR 
1483B: granica miasta 
Białegostoku – Wólka oraz 
budowa 15 zatok autobuso-
wych przy drodze powiato-
wej NR 1483B  Juchnowiec 
Kościelny – Hryniewicze”.
Termin składania ofert – 11 
stycznia 2018 r.

2. Przebudowa wraz z 
rozbudową drogi powiato-
wej nr 1484B granica miasta 
Białegostoku –  Stanisławo-
wo – Wojszki na odcinku 
granica miasta Białystok do 
drogi powiatowej nr 1487B 
w m. Niewodnica Nargi-
lewska od km 0+000 do km 
3+185 gm. Juchnowiec Ko-
ścielny. Termin składania 
ofert – 17 stycznia 2018 r.

Ogłoszenia o przetargach

Co roku pracownicy na-
ukowi z Uniwersytetu War-
szawskiego przyglądają się 
finansom gmin, powiatów 
i województw. W najnow-
szym zestawieniu za 2016 
r. gmina Juchnowiec Ko-
ścielny znalazła się wśród 
8 najzamożniejszych gmin 
wiejskich województwa 
podlaskiego. 

W pierwszej ósemce, pod 
względem wysokości docho-
du na 1 mieszkańca, obok 
gminy Juchnowiec Kościel-
ny są także: Mielnik, Orla, 
Narewka, Puńsk, Suwałki, 
Narew i Szumowo.

Gmina Juchnowiec Ko-
ścielny, w porównaniu do 
2015 roku, poprawiła swo-

ją pozycję w rankingu gmin 
w Polsce z 262. na 182. na 
ogólną liczbę 1559 gmin 
wiejskich. To aż 80 miejsc 
w górę. Ubiegłoroczny do-
chód w gminie na 1 miesz-
kańca wyniósł 3228 zł. To 
najlepszy wynik od 2004 r., 
od kiedy liczony jest dochód 
na mieszkańca.

Na tle gmin miejsko- 
-wiejskich powiatu bia-
łostockiego, gmina Juch-
nowiec Kościelny także 
wypadła dobrze. Jedynie 
Michałowo ma wyższy do-
chód 1 mieszkańca – 3453 
zł; dla porówniania: gmina 
Supraśl – 2806 zł, Zabłudów 
– 2671 zł, Wasilków – 2511 
zł, Choroszcz – 2291 zł.

Juchnowiec Kościelny  
w czołówce  

rankingu zamożności gmin
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Rada Gminy 22 września 2017 r. 
dostosowała do zmienionych przepi-
sów uchwały z zakresu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
– regulamin utrzymania czystości i po-
rządku oraz w sprawie określenia szcze-
gółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 

Główna zmiana dotyczy sposobu se-
gregacji odpadów. Od 1 stycznia 2018 
r. odpady będziemy zbierać do czte-
rech worków/pojemników:

koloru brązowego – odpady ule-
gające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów (nie tak 

jak dotychczas – do worka szarego tylko 
odpady zielone);

koloru żółtego – tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, metale,

koloru zielonego – szkło;
koloru niebieskiego – papier.
Odbiór odpadów biodegradowal-

nych będzie następował przez cały 
rok w dniach odbioru odpadów zmie-
szanych. 

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi  
– w segregacji śmieci

Worki/pojemniki  
koloru brązowe-

go – odpady ulega-
jące biodegradacji, 

ze szczególnym 
uwzględnieniem 

bioodpadów (nie tak 
jak dotychczas –  
do worka szarego 

tylko odpady  
zielone).

WRZUCAMY: 
♦ odpadki warzyw-

ne i owocowe (w tym 
obierki itp.) ♦ gałę-
zie drzew i krzewów 
♦ skoszoną trawę, li-
ście, kwiaty ♦ trociny i 
korę drzew ♦ niezaim-
pregnowane drewno ♦ 
resztki jedzenia.

NIE WRZUCAMY: 
♦ kości zwierząt ♦ 

oleju jadalnego ♦ od-
chodów zwierząt ♦ 
popiołu z węgla ka-
miennego ♦ leków 
♦ drewna impregnowa-
nego ♦ płyt wiórowych 
i pilśniowych MDF 
♦ ziemi i kamieni.

Worki/pojemniki  
koloru niebieskiego –  

papier.

WRZUCAMY: 
♦ opakowania z papie-

ru, karton, tekturę (także 
falistą) ♦ katalogi, ulotki, 
prospekty ♦ gazety i cza-
sopisma ♦ papier szkolny i 
biurowy, zadrukowane kart-
ki ♦ zeszyty i książki ♦ pa-
pier pakowy ♦ torby i worki 
papierowe.

NIE WRZUCAMY: 
♦ ręczników papiero-

wych i zużytych chusteczek 
higienicznych ♦ papie-
ru lakierowanego i powle-
czonego folią ♦ papieru 
zatłuszczonego lub mocno 
zabrudzonego ♦ kartonów 
po mleku i napojach ♦ pa-
pierowych worków po na-
wozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych ♦ 
tapet ♦ pieluch jednorazo-
wych i innych materiałów 
higienicznych ♦ zatłuszczo-
nych jednorazowych opa-
kowań z papieru i naczyń 
jednorazowych.

Worki/pojemniki  
koloru zielonego – 

szkło.

WRZUCAMY: 
♦ szklane opakowa-

nia po kosmetykach (je-
żeli nie są wykonane z 
trwale połączonych kil-
ku surowców) ♦ butel-
ki i słoiki po napojach 
i żywności (w tym bu-
telki po napojach al-
koholowych i olejach 
roślinnych).

NIE WRZUCAMY: 
♦ ceramiki, doni-

czek, porcelany, fajan-
su, kryształów ♦ szkła 
okularowego i żarood-
pornego ♦ zniczy z za-
wartością wosku ♦ 
żarówek i świetlówek 
♦ reflektorów ♦ opa-
kowań po lekach, roz-
puszczalnikach, olejach 
silnikowych ♦ luster ♦ 
szyb okiennych i zbro-
jonych ♦ monitorów 
i lamp telewizyjnych 
♦ termometrów i strzy-
kawek.

Worki/pojemniki  
koloru żółtego – tworzywa 

sztuczne, opakowania wieloma-
teriałowe, metale.

WRZUCAMY: 
♦ odkręcone i zgniecione plasti-

kowe butelki po napojach ♦ nakrętki 
♦ plastikowe opakowania po pro-
duktach spożywczych ♦ opakowa-
nia wielomateriałowe (np. kartony 
po mleku i sokach) ♦ opakowania 
po środkach czystości (np. prosz-
kach do prania), kosmetykach (np. 
szamponach, paście do zębów itp). ♦ 
plastikowe torby, worki, reklamów-
ki, inne folie ♦ aluminiowe puszki 
po napojach i sokach ♦ puszki po 
konserwach ♦ folię aluminiową ♦ 
metale kolorowe ♦ kapsle, zakręt-
ki od słoików.

NIE WRZUCAMY: 
♦ butelek i pojemników z za-

wartością ♦ plastikowych zabawek 
♦ opakowań po lekach i zużytych 
artykułów medycznych ♦ opako-
wań po olejach silnikowych ♦ czę-
ści samochodowych ♦ zużytych 
baterii i akumulatorów ♦ puszek i 
pojemników po farbach i lakierach 
♦ zużytego sprzętu elektroniczne-
go i AGD.
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Cyfrowy Urząd Wrót 
Podlasia – serwis interneto-
wy administracji publicznej 
województwa podlaskiego 
umożliwia załatwienie wie-
lu urzędowych spraw bez 
wychodzenia z domu.

Za jego pośrednictwem, 
pod adresem www.cu.wro-
tapodlasia.pl  można zała-
twiać wiele spraw urzędo-

wych. Drogą internetową 
można przesłać m.in. wnio-
sek o dowód osobisty, zgło-
sić jego uszkodzenie lub 
utratę, zwrócić się o udo-
stępnienie dokumentów z 
rejestru cywilnego, a także 
złożyć podanie czy skargę.

Na www.cu.wrotapo-
dlasia.pl są też dane tele-
adresowe urzędów, a co 

najważniejsze, uzyskamy 
tu informacje o usługach 
świadczonych drogą elek-
troniczną. Warunkiem za-
łatwiania spraw urzędo-
wych przez Internet jest 
posiadanie Profilu Zaufa-
nego lub kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego.

Profil Zaufany można 
uzyskać bezpłatnie za-

kładając konto na stronie 
www.pz.gov.pl. Konto to 
musi być potwierdzone 
w ciągu czternastu dni w 
jednym z wyznaczonych 
urzędów. Punkty potwier-
dzania Profilu Zaufane-
go znajdują sie na stronie 
www.pz.gov.pl.

Źródło: 
www.wrotapodlasia.pl

Mieszkanka Kleosi-
na, Pani Józefa Radziwon 
ukończyła 100 lat. Jubilat-
ka urodziła się 1 listopa-
da 1917 r. w Złotnikach. 
Z okazji setnych urodzin  
wójt Krzysztof Marcino-
wicz gratulował dostoj-
nej Jubilatce, doczekania 
sędziwego wieku, a także 
życzył zdrowia i pogody 
ducha na kolejne lata ży-

cia. Wręczył też kwiaty i 
upominek. Przekazał rów-
nież życzenia od premier 
Beaty Szydło oraz woje-
wody podlaskiego Bohda-
na Paszkowskiego. 

Jubilatka nie wskaza-
ła recepty na swoją dłu-
gowieczność, wspomniała 
jedynie o ulubionych potra-
wach, dodała także, że nie 
pije alkoholu od 75 lat.

Setne urodziny 
Pani Józefy

► 26.10.2017 r. pod hono-
rowym patronatem Wójta 
Gminy Juchnowiec Kościel-
ny odbył się XII Konkurs 
Recytatorski Poezji Karola 
Wojtyły, organizowany przez 
Szkołę Podstawową w Kle-
osinie. Wzięło w nim udział 
25 recytatorów z podlaskich 
szkół podstawowych. Ce-
lem konkursu jest rozwijanie 
zdolności rozumienia poezji 

Karola Wojtyły wśród mło-
dzieży oraz kształtowanie 
postaw szacunku dla warto-
ści chrześcijańskich. 
► 24.09.2017 r. pod patro-
natem Wójta Gminy Juch-
nowiec Kościelny odbył się 
sportowo-rekreacyjny fe-
styn rodzinny, którego or-
ganizatorem była  Parafia 
Świętego Ojca Pio w Bia-
łymstoku.

Patronaty Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

Wpisując się w obchody 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, Wójt Gminy Juchnowiec Kościel-
ny ogłosił konkurs plastyczny dla młodzieży gminnych 
szkół pod hasłem „Moja Ojczyzna. Moje miejsce. 100 lat 
Niepodległej”. 18 spośród blisko 100 prac znalazło się w 
kalendarzu gminnym na rok 2018. Ich autorami są: nagro-
dy główne – Stanisław Lewicki, Franciszek Korzeniec-
ki (obaj ZS Juchnowiec Górny), Kamila Kowalko, Julia 
Wnorowska (obie SP Kleosin), wyróżnienia – Jakub Kier-

cul, Weronika Falkowska, Gerard 
Dziwiński, Bartosz Gabrel, Ty-
moteusz Radziewicz, Anna Bie-
ryło, Klara Śliwowska, Natalia 
Cylwik, Natalia Sorko, Gabry-
sia Gąsiorowska (wszyscy ZS 
Juchnowiec Górny), Daniel 
Malinowski (SP Księżyno), 
Magdalena Kaźmierczyk, 
Wiktoria Hryniewicka (SP 
Kleosin).

Niezwykły 
kalendarz gminny 2018
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W listopadzie na Balu 
Seniora w Kleosinie bawili 
się członowie klubów z Ho-
łówek Dużych, Michałowa 
i Kleosina. Bal uświetnił 
koncert „Srebrnych Nu-
tek”. Zespół zaprezentował 
się w nowych strojach za-
kupionych z funduszu so-
łeckiego Kleosina. Obecni 

na Balu wójt gminy Juch-
nowiec Kościelny Krzysz-
tof Marcinowicz i dyrektor 
Ośrodka Kultury Krzysztof 
Sokólski, przekazali, na ręce 
Marii Szczepankowskiej, li-
derki grupy z Kleosina, tor-
ty z dedykacją: „Uśmiechu, 
zdrowia i słodyczy Wójt z 
Dyrektorem życzy”. 

Bal Seniora w Kleosinie

Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia w Wojszkach
24 listopada br. Ośrodek Kultury za-

inicjował spotkania w świetlicy wiejskiej 
w Wojszkach. Odbywają się one w każdy 
piątek o godz. 18.30. Podczas pierwszych 
spotkań instruktorki OK prowadziły za-
jęcia artystyczne o tematyce świątecznej. 
Panie pod ich okiem wyczarowywały anioł-

ki, świąteczne kartki, lampiony, gwiazdy  
i bombki, jednym słowem – bożonaro-
dzeniowe dekoracje. Ale to dopiero roz-
grzewka, bo w planach jest dużo więcej. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Woj-
szek i okolicznych miejscowości do sko-
rzystania z oferty Ośrodka Kultury. 

Zainteresowani histo-
rią regionu, zgromadzili 
się w środę, 25 paździer-
nika br. w świetlicy wiej-
skiej w Hryniewiczach na 
konferencji „Juchnowiec-
kie szepty o historii”, której 
organizatorem była Gmin-
na Biblioteka Publiczna w 
Juchnowcu Kościelnym. 
To już druga edycja przed-
sięwzięcia, które cieszy się 
dużym zainteresowaniem 
lokalnej społeczności. Pre-
zentacja najnowszych badań 
historycznych uwzględnia-
jących ziemię juchnowiecką 
w kontekście całego regio-
nu podlaskiego, to doskona-
ła okazja do pochylenia się 
nad przeszłością „małej oj-
czyzny”. Konferencji towa-
rzyszyła premiera drugiego 
tomu publikacji „Juchno-
wieckie szepty o historii” 
– każdy uczestnik spotka-

nia otrzymał bezpłatny eg-
zemplarz książki. Słuchacze 
mieli okazję, porozmawiać z 
autorami tekstów oraz otrzy-
mać pamiątkowe wpisy.

Konferencję otworzyło 
wystąpienie ks. Stanisława 
Niewińskiego, który mówił 
o „zagadce niektórych se-
kwencji XVII-wiecznej kro-
niki parafii juchnowieckiej, 
przez Wojciecha Ludwika 
Orzeszkę, proboszcza tejże, 
spisanej”. Kolejnym pre-
legentem przybliżającym 
portret „Gminy Juchnowiec 
w okresie dwudziestole-
cia międzywojennego” był 
Piotr Sobieszczak. Zaś za-
gadkę aktu fundacyjnego 
parafii juchnowieckiej ob-
jaśniał Wiesław Wróbel

Konferencję honoro-
wym patronatem objął 
Wójt Gminy Juchnowiec 
Kościelny. 

„Juchnowieckie szepty  
o historii” – po raz drugi

26 listopada br. w świetlicy w Kleosinie brydżyści walczyli o puchar Wójta  
Gminy Juchnowiec Kościelny. Turniej wygrała para: Zbigniew Ruchlic-
ki – Benon Żukowski, II miejsce Zbigniew Kopyciński – Ireneusz Turyk, 
III miejsce Grzegorz Kryszeń – Leszek Szewczuk. Przechodni Puchar 
Wójta oraz upominki dla zwycięzców wręczyli: Teresa Rudzik – sekre-
tarz gminy oraz Krzysztof Sokólski – dyrektor Ośrodka Kultury. 
Organizatorem turnieju był prezes Stowarzyszenia ATU Antoni Bła-
żewicz. Turniej prowadził Dariusz Sterniczuk. Stowarzyszenie mające 
siedzibę w Kleosinie przy ul. Tarasiuka 9 zaprasza brydżystów w każ-
dą środę, sobotę i niedzielę od godz. 15.00, tel. 731-298-568. 
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21 stycznia 2018 r. po raz 
czwarty już spotkamy się w 
Domu Pomocy Społecznej 
w Czerewkach na wspólnym 
kolędowaniu. W programie 
znajdą się występy chórów 
katolickich i prawosławnych. 
Posłuchamy m.in. chóru 
szkolnego z Kleosina oraz 
grupy z Bielska Podlaskie-
go. – Tradycyjnie spotkanie 
przebiegać będzie w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze pełnej 
ekumenizmu – zapowiada 
Krzysztof Sokólski, dyrektor 
Ośrodka Kultury w Gminie 
Juchnowiec Kościelny. – 
Przy tym wszystkim dbamy 

o poziom artystyczny i spo-
dziewać się możemy wyjąt-
kowego koncertu, na który 
serdecznie zapraszam.    

Organizatorami IV Ekume-
nicznego Spotkania z Kolędą 
są: Parafia Prawosławna pw. 
Podwyższenia Krzyża Pań-
skiego w Kożanach, Parafia 
Rzymskokatolicka pw. Poczę-
cia NMP w Tryczówce, Dom 
Pomocy Społecznej w Cze-
rewkach oraz Ośrodek Kul-
tury w Gminie Juchnowiec 
Kościelny. Patronat honoro-
wy nad imprezą objął wójt 
gminy Juchnowiec Kościelny 
Krzysztof Marcinowicz.

IV Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą
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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

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 działalno-
ści gospodarczej
tel. 857132887
tel. kom. 697011154 

■ Urząd Stanu  
Cywilnego, Ewidencja 
Ludności
tel. 857132885
tel. kom. 697011127

■ Referat Inwesty-
cji i Gospodarki Ko-
munalnej
– 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

www.juchnowiec.gmina.pl
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Ośrodek Kultury na zimo-
wą przerwę szkolną przygo-
towuje bogatą ofertę skiero-
waną do dzieci i młodzieży 
spędzających ferie w gminie. 
Każdego dnia w Juchnowcu 
Kościelnym, ale też w innych 

miejscowościach naszej gmi-
ny, planowane są spotkania 
tematyczne. Przewidywane 
są wyjazdy i wycieczki. Pro-
gram akcji „ZIMA OK” do-
stępny będzie w styczniu na 
stronach Ośrodka Kultury.

Zima OK 

Jak co roku, w gminie Juchnowiec Kościelny uroczyście obchodziliśmy 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tradycyjnie, po Mszy 
św. za Ojczyznę, złożeniu kwiatów i przemówieniach pod pomnikiem 
Za Wiarę i Wolność, w Ośrodku Kultury miała miejsce część artystycz-
na oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i legionowych. W tym 
roku spektakl „Tylko orły szybują wysoko” zaprezentowała młodzież 
ze szkół w Kleosinie i Juchnowcu Górnym przygotowana przez na-
uczycielki: Annę Piekut i Monikę Żochowską. Spektakl wyreżyserowali,  
a także wzięli w nim udział, dyrektor i instruktorka OK.

26 listopada br. w OK miała miej-
sce premiera kolejnego spektaklu 
grupy teatralnej „Trylobit” zatytu-
łowanego „Parostatek”. Jak zwy-
kle, było z czego się pośmiać, ale 
też i co podziwiać – coraz bar-
dziej profesjonalną grę aktorską, 
co potwierdziła żywiołowa reak-
cja publiczności. Spektakl można 
będzie obejrzeć w OK w karna-
wale 2018.

Wójt Gminy  
Juchnowiec Kościelny

 

zaprasza
mieszkańców gminy

na 

BAL  
KARNAWAŁOWY

towarzyszący gali  
wręczenia Nagród

PIERŚCIEŃ  
PODSKARBIEGO 
WŁOSZKA 2017

3 lutego 2018
w Dworku Tryumf  

w Księżynie.
Szczegółowe informacje: 

Ośrodek Kultury  
w Juchnowcu Kościelnym


