BIULETYN INFORMACYJNY

GMINY
Juchnowiec Kościelny
nr 1 (29)

ISSN 2299-1719
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja!
życzą
Joanna Januszewska
przewodnicząca Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy
Juchnowiec Kościelny

kwiecień 2019

Szanowni Państwo,
Po dłuższej przerwie przekazujemy nowy numer biuletynu informacyjnego. Mam
nadzieję, że się Państwo trochę
za nim stęsknili.
Zima nie przeszkadzała
w pracach, dzięki czemu coraz realniejszego kształtu nabiera ścieżka rowerowa wraz
z zatokami autobusowymi na trasie BiałystokJuchnowiec-Wólka, a budowa kanalizacji sanitarnej w Brończanach dobiega końca.
W tym numerze przeczytacie Państwo między innymi o Laureatach Nagrody ,, Pierścień
Podskarbiego Włoszka 2018” .
Życzę przyjemnej lektury Biuletynu i zapraszam do zapisów na 7. Bieg Konopielki.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Powstaje nowa ścieżka rowerowa z Białegostoku
w stronę Juchnowca Kościelnego i Wólki
W ciągu kilku lat droga powiatowa Nr 1483B z Białegostoku
do Wojszek przeszła na naszych
oczach olbrzymią metamorfozę.
Na odcinku od Juchnowca Górnego do Wojszek została dokonana jej modernizacja i przebudowa
przy znaczącym wsparciu finansowym gminy Juchnowiec Kościelny.
Od ponad trzech miesięcy trwają
prace budowlane. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę 9 – kilometrowej ścieżki rowerowej i ciągów
pieszo-rowerowych.
Przebudowane też zostaną zjazdy, wybudowane zatoki autobusowe. Powstaną dojścia dla pieszych
oraz wiaty autobusowe. ► str. 3

Kolorowe, bezpieczne i przyjazne. Takie mają być
przedszkola w Juchnowcu Górnym i Księżynie

Gmina Juchnowiec Kościelny
realizuje projekt unijny „Przedszkola marzeń”. W Przedszkolu
w Juchnowcu Górnym utworzono dodatkowo 25 miejsc dzieciom 3–4-letnim. Adaptowano
i dostosowano pomieszczenia na
potrzeby przedszkolaków. Utworzono wielofunkcyjną przestrzeń
edukacji i relaksu, wykorzystując
w tym celu istniejący hol.

Ponadto zakupiono wyposażenie, m.in. szafki, krzesła, biurka, dywany, materac relaksacyjny,
pomoce dydaktyczne, tablicę interaktywną, projektor, laptop, urządzenie wielofunkcyjne.

Zabezpieczono również środki
na zagospodarowanie terenu oraz
utworzenie i wyposażenie dwóch
placów zabaw na potrzeby przedszkolaków. W powstającym kompleksie zabawowym ustawiane są
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W części zaplecza kuchennego przewidziano pomieszczenia zmywalni, przygotowywania cateringu, magazynu
owoców oraz zaplecze socjalne
z węzłem sanitarnym. Budynek
przedszkola będzie dostosowahuśtawki, pomosty, zjeżdżalnie, ny do potrzeb osób niepełnowieże, domki, elementy edukacyjne itp. Teren placu zabaw przy
przedszkolu zostanie ogrodzony.
Będzie bezpiecznie i wesoło. Termin realizacji placu zabaw przewidziano do dnia 30 kwietnia
2019 r.
sprawnych. Zostanie zagospodarowany teren wokół budynku
przedszkola oraz powstanie plac
zabaw. Przedszkole zostanie wyposażone w meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
I tak ma być już od nowego roku
W ramach projektu „Przed- szkolnego.
szkola marzeń” powstaje nowy
Gmina pozyskała nieco pobudynek przedszkola w Księżynie, nad 4 mln zł środków unijnych,
gdzie będą mieścić się 2 oddziały zarówno na budowę przedszkola,
przedszkolne dzieci 3–4-letnich, wyposażenie, jak i na funkcjono2 sale wielofunkcyjne, które mogą wanie jednego oddziału przedpełnić funkcję sali dydaktycznej szkolnego w Juchnowcu Góroraz szatnie i sanitariaty dla dzie- nym w roku szkolnym 2018/2019
ci. Przewidziano również pokój i dwóch oddziałów przedszkoldydaktyczny, opieki medycznej nych w Księżynie w roku szkoloraz pokój logopedy. Zaprojekto- nym 2019/2020. Zaplanowano
wano stołówkę wraz z zapleczem również różnorodne i ciekawe zakuchennym, gdzie będą przygoto- jęcia dodatkowe, w których mogą
wywane posiłki na zasadzie cate- wziąć udział dzieci ze wszystkich
ringu.
oddziałów.
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„Pierścienie Włoszka 2018 rozdane”
Nagroda Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka” jest wyróżnieniem honorowym, przyznawanym firmom, osobom i instytucjom,
które poprzez swoje działania przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku gminy Juchnowiec
Kościelny, zachowując jednocześnie wysokie standardy etyczne i zawodowe. Patronuje jej Stanisław Zachariaszewicz Włoszek, właściciel dóbr juchnowieckich
w XVI wieku.
Kapituła Nagrody co roku spośród zgłoszeń dokonuje wyboru nominowanych i laureatów. W 2018 r.
laureatami zostali:

jego film „Bieżeńcy 1915-1922” prezentowany był na
wielu międzynarodowych konkursach, festiwalach
i przeglądach, zdobywając liczne nagrody.
Firma GRAFS z Hryniewicz zajmuje się kompleksową obsługą techniczną polskich i zagranicznych firm
z branży poligraficznej. Dostarcza maszyny oraz oferuje szeroki zakres usług technicznych.
Płyta „Na zielonym polu…” wydana w 2018 roku
przez Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny zawiera najpiękniejsze piosenki zespołu „Koplanianki”. To pierwsza płyta, która promuje lokalną
kulturę i folklor.
Wyróżnienia wręczono podczas gali w Dworku
„Tryumf ” w Księżynie. Na uroczystości obecnych
było wielu zaproszonych przez wójta Krzysztofa Marcinowicza gości, m.in. zaprzyjaźnieni z naszą gminą
samorządowcy – prezydent Białegostoku Tadeusz
Truskolaski, burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek,
wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć oraz
Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Dorota Perło.

Laureaci nagrody 2018

Jerzy Kalina w kategorii Osoba, GRAFS w kategorii Firma oraz płyta „Na zielonym polu…” zespołu
folklorystycznego „Koplanianki” wydana przez Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Jerzy Kalina z Solniczek jest znanym w kraju i za
granicą dziennikarzem, filmowcem, autorem nagradzanych materiałów i reportaży. Tylko w 2018 roku

Powstaje nowa ścieżka rowerowa z Białegostoku
w stronę Juchnowca Kościelnego i Wólki
► ze str. 1
Inwestycja pochłonie 18 mln
500 tys. złotych. Z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny przeznaczono kwotę ponad 6 mln 850
tys. Gmina Juchnowiec Kościelny
uzyskała dofinansowanie z UE na
ten cel w kwocie ponad 4 mln. 800
tys. zł w ramach projektu partnerskiego: „Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowero-

wego w BOF” w ramach Regio- stockiego.
nalnego Programu Operacyjnego
Zakończenie prac jest planowaWojewództwa Podlaskiego na lata ne na 31 października 2019 roku.
2014-2020 Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne,
Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego i ponad
6 mln 850 tys. z Powiatu Biało-
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Coraz więcej sieci kanalizacyjnej w gminie
W Brończanach trwa budowa kanalizacji sanitarnej o długości 4,8 km wraz z przepompownią
ścieków. Kanalizacja sanitarna będzie służyć do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych oraz usługowych. Inwestycja
finansowana z budżetu gminy. Koszt inwestycji wyniesie nieco ponad 5 mln zł.
Planowany termin realizacji -15 czerwca 2019 r.

Nowe oświetlenie na ulicach i drogach
W kilkunastu miejscach w gminie m.in. na terenie Bogdanek, Czerewek, Hołówek Dużych Księżyna, Horodnian, Lewickich, Lewickich – Kolonii, Niewodnicy Nargilewskiej, Niewodnicy Nargilewskiej – Kolonii zostaną zmodernizowane lub wybudowane nowe
latarnie z oprawami oświetleniowymi typu LED.Prace budowlane
powinny zakończyć się w maju br.
Z budżetu gminy przeznaczono
na ten cel nieco ponad 700 tys. zł.
Inwestycja poprawi komfort życia
mieszkańców. Wpłynie też pozytywnie na bezpieczeństwo przechodniów, rowerzystów i kierowców.

Świetlica wiejska w Barankach w remoncie

Roboty remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Barankach rozpoczęły się w listopadzie
2018 r. Wykonywane jest docieplanie ścian zewnętrznych i stro-

4

KWIECIEŃ 2019

■

NR 1 (29)

pów na poddaszu wełną mineralną. Wstawiane są nowe drzwi
aluminiowe, wymieniane okna
i wszystkie obróbki blacharskie,
tj. rynny i rury spustowe.
W ramach prowadzonych
robót wymieniona zostanie instalacja odgromowa oraz oświetlenie na elewacji budynku. Nad
wejściami zostaną zamontowane
nowe daszki. Inwestycja realizowana jest z budżetu gminy. Jej
wartość to 165 tys. zł. Zakończenie prac remontowych plano-

wane jest na 29 kwietnia 2019 r.
Termomodernizacja świetlicy
przyczyni się poprawienia jej
funkcjonalności i w znacznym
stopniu wpłynie na estetykę.
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Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców gminy, dzięki rozbudowie ulicy Pułaskiego
w Białymstoku na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta Białegostoku z Gminą Juchnowiec Kościelny. Piesi zyskają chodnik wraz z oświetleniem ulicznym a kierowcy wyremontowaną
drogę. Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 12 kwietnia 2019 r. Miasto Białystok poniesie koszt w wysokości prawie 800 tys zł. Inwestycja umożliwi w przyszłości uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej łączącej obie gminy. Gmina Juchnowiec Kościelny wcześniej stworzyła
ku temu warunki. W 2018 r. m. in. wybudowała pętlę autobusową i przebudowała w tym celu ulicę
Tuwima i Kraszewskiego w Kleosinie.

Niewielkie zmiany w sieci szkół
Rada Gminy przychyliła się do wniosku mieszkańców Horodnian i włączyła tę miejscowość
do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie z dniem 1 września 2019 r. Dotychczas szkołą obwodową uczniów z Horodnian była Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała
Sopoćki w Księżynie. Konieczność podjęcia nowej
uchwały w sprawie sieci szkół wynikała z faktu, że
z dniem 31 sierpnia 2019 r. traci moc uchwała obec-

nie obowiązująca. Nowa uchwała Nr V/92/2019
z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych od dnia 1 września 2019 r. prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny
uzyskała pozytywną opinię Kuratorium Oświaty
w Białymstoku.

Nie ma zgody na powiększenie wysypiska w Hryniewiczach
Od marca 2018 r. wójt gminy wraz mieszkańcami podjął działania, aby problem wydzielającego się odoru z wysypiska zminimalizować, a docelowo wyeliminować. Została powołana komisja,
w skład której wchodzą przedstawiciele mieszkańców i urzędu gminy. Utrzymywany jest stały kontakt
z przedstawicielami spółki LECH oraz pracownikami ZUOK w Hryniewiczach. Członkowie komisji
stale nadzorują działalność Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, zgłaszają
przypadki nieprzyjemnych zapachów. Ustalono, że
co dwa dni pole składowe będzie spryskiwane specjalistycznym preparatem, który neutralizuje zapachy. Kompleksowe rozwiązanie problemu nastąpi
jednak dopiero po uruchomieniu instalacji odgazowania. Postępy prac monitoruje komisja.
Mimo współpracy w zakresie usunięcia
problemu odoru wydzielającego się z wysypiBIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

ska, wszystkich zaskoczyła informacja, że spółka LECH wystąpiła do marszałka województwa
o rozbudowę pola składowego w Hryniewiczach.
Informacja o zamiarze powiększenia pola składowego została przekazana w formie obwieszczenia.
Wobec zaistniałych faktów, wójt Krzysztof Marcinowicz w dniu 6 marca 2019 r. wniósł do Marszałka Województwa Podlaskiego uwagi w sprawie
rozbudowy wysypiska w Hryniewiczach. Wskazał, że obecnie pojemność kwatery na wysypisku
w Hryniewiczach wynosi 259.557,95 m3. Natomiast
planuje się powiększenie pojemności do 500.000,00 m3,
co jest niezgodne z Planem Gospodarki Odpadami
Województwa Podlaskiego.
Mieszkańcy Hryniewicz i okolic zaprotestowali przeciwko rozbudowie wysypiska. Marszałek
Województwa Podlaskiego zawiesił postępowanie
w sprawie.
KWIECIEŃ 2019
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Z ostatnich sesji
W dniu 17 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny w związku z wyborami samorządowymi
kadencji 2018-2023 na której wójt oraz radni złożyli ślubowanie.

W trakcie sesji wybrano Przewodniczącego
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. Jednogłośnie została wybrana Pani Joanna Januszewska. Ponadto spośród radnych wybrano dwóch
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny w osobach Pana Mariusza Łapińskiego
i Pana Pawła Gradkowskiego
Radnymi nowej kadencji zostali wybrani:
Gilewska Marzena – reprezentująca okręg nr 1
- Czerewki, Dorożki, Klewinowo, Kożany, Pańki,
Wojszki, Zajączki, Zaleskie,
Tryczówka
Domaszuk Jan Zdzisław reprezentujący okręg nr 2 Baranki, Bogdanki, Hołówki
Duże, Hołówki Małe, Rostołty, Simuny, Złotniki
Zawadzki Marcin – reprezentujący okręg nr 3 - Juchnowiec Dolny, Juchnowiec
Górny, Szerenosy
Maliszewska Bożena – reprezentująca okręg nr 4 - Biele,
Janowicze, Janowicze-Kolonia, Juchnowiec Kościelny,
Lewickie-Stacja, Ogrodniczki, Rumejki, Wólka
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Jabłońska Bożena – reprezentująca okręg nr 5 Księżyno-Kolonia, Ignatki, Koplany, Kolonia Koplany, Śródlesie,
Zaczeniuk Grzegorz – reprezentujący okręg nr
6 - Horodniany, Księżyno
Łapiński Mariusz – reprezentujący okręg nr 7 Hermanówka, Niewodnica Nargilewska-Kolonia,
Niewodnica Nargilewska, Solniczki, Stanisławowo,
Niewiński Marek – reprezentujący okręg nr 8 Izabelin, Olmonty, Hryniewicze
Szymański Robert – reprezentujący okręg nr 9 Brończany, Lewickie, Lewickie-Kolonia,
Januszewska Joanna – reprezentująca okręg nr
10 - Ignatki-Osiedle
Gradkowski Paweł –reprezentujący okręg nr 11 Kleosin: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Kozłowski Stefan Leon – reprezentujący okręg
nr 12 - Kleosin: ul. Ojca Janusza Walerowskiego,
ul. Ojca Stefana Tarasiuka,
Juźwik Marek – reprezentujący okręg nr 13 Kleosin: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Szczuka Krzysztof – reprezentujący okręg nr 14
- Kleosin: ul. Juliana Tuwima, ul. Leopolda Staffa, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Melchiora Wańkowicza, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Władysława
Broniewskiego, ul. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Zambrowska, ul. Zdrojowa
Borowski Marek – reprezentujący okręg nr 15 -
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Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
Kleosin: ul. Adama Asnyka,
ul. Adama Mickiewicza, ul. Bolesława Prusa, ul.
Cypriana Kamila Norwida, ul. Gustawa Morcinka, ul. Jana Długosza, ul. Jana Kochanowskiego,
ul. Jana Pawła II, ul. Juliusza Słowackiego, ul.
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Marii Konopnickiej, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka Sienkiewicza
W nowej kadencji odbyło się łącznie 5 sesji
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, na których
podjęto 92 uchwały, które dotyczyły m.in.:
− Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
− Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.,
− Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022,
− Budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na
2019 r.,
− Zmian Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych gminy Juchnowiec
Kościelny na lata 2011-2023,
− Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Juchnowiec
Kościelny na lata 2019-2023,
− Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Juchnowiec Kościelny na lata
2019-2021.

Na sesji styczniowej radni przyjęli sprawozdania z działalności Rady i Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny za 2018r. Następnie
przegłosowali uchwały w zakresie nadania statutów 46 sołectwom Gminy Juchnowiec Kościelny, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022
i projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Na sesji marcowej radni przyjęli:
− informację na temat działalności Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Juchnowcu Kościelnym za 2018 r.,
− sprawozdanie z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu
Kościelnym za 2018 r.,
− sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodzin w Gminie Juchnowiec Kościelny.
−
Ponadto podjęli uchwały dotyczące m.in. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których
organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec
Kościelny, planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Koplany (obszar planistyczny Koplany Produkcja), zmian
w budżecie gminy, ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Juchnowiec Kościelny obowiązujący od
1 września 2019 r.

Wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu gmin
W grupie 1548 gmin wiejskich Gmina Juchnowiec
Kościelny zajęła 70 miejsce w Rankingu Finansowym
Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2018.
To najlepsza pozycja wśród gmin wiejskich województwa podlaskiego. Ranking został przygotowany
przez grupę ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy
przeanalizowali finanse gmin i powiatów.
Oceny sytuacji finansowej samorządów dokonano na podstawie siedmiu wskaźników: udziału
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

dochodów własnych w dochodach ogółem, relacji
nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udziału
środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relacji zobowiązań do dochodów ogółem,
udziału podatku dochodowego od osób fizycznych
w dochodach bieżących.
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Patronaty Honorowe Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny
W okresie od stycznia do marca 2019 roku, Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym.
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przyznał Ho■ IX Powiatowy Konkurs Twórczości Ludonorowy Patronat następującym przedsięwzięciom: wej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru”, którego podsumowanie zaplanowano do realizacji na
dzień 22 maja 2019 roku. 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. Celem Konkurs „Barwy Folkloru” jest
wzrost zainteresowania i promowania ginącej
sztuki ludowej wycinankarstwa i haftu krzyżykowego oraz propagowanie folkloru.
■ 38 Rajd Podlaski, który zaplanowano do realizacji w dniach 18-19 maja 2019 roku – realizato■ VI Konkurs Ortografii Języka Niemieckiego, rem przedsięwzięcia jest Automobilklub Podlaski.
który odbył się 29 marca 2019 roku -realizatorem
przedsięwzięcia był Zespół Szkół im. Jana Pawła
II w Kleosinie.
■ Gminny Konkurs Plastyczny „Razem
z Ekoludkiem – zagrożone gatunki”, który zaplanowano do realizacji na dzień 5 kwietnia 2019
roku – realizatorem przedsięwzięcia był Zespół
Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu
Górnym.
■ IV Turniej Młodzi Wojownicy Podlasia
w Koluchstyl, które zaplanowano do realizacji
w Zespole Szkół w Kleosinie w dniach 8-9 maja
2019 roku – realizatorem przedsięwzięcia jest
■ V Konkurs Recytatorsko-Muzyczny poświęKlub Sportowy SUMO KOLUCH.
cony pamięci Błogosławionego Księdza Jerzego
■ IV Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych Popiełuszki, który zaplanowano do realizacji na
i Młodzieżowych „MELPOMENA 2019”, które za- dzień 6 czerwca 2019 roku - realizatorem przedplanowano do realizacji w dniach 13-18 maja 2019 sięwzięcia jest Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popieroku – realizatorem przedsięwzięcia jest Gminna łuszki w Juchnowcu Górnym.

Społeczne Badania Ankietowe
Na terenie województwa podlaskiego w 2019 r. zostaną przeprowadzone Społeczne Badanie Ankietowe
przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Białymstoku w wylosowanych gospodarstwach domowych/
rolnych.
Tożsamość teleankietera i ankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99
(od 8:00 do 18:00).
Więcej informacji, w tym wzory legitymacji ankieterów oraz formularzy badań można znaleźć na stronie
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:
http://form.stat.gov.pl/badaniaankietowe/2019/index.htm
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Rowerem przez gminę
Okolice gminy Juchnowiec Kościelny to idealne
miejsce na rowerowe wycieczki. Istniejące szlaki
rowerowe są oznakowane i w większości są to trasy
przebiegające po terenach o dużych walorach krajobrazowych:
„Obwodnica gminy Juchnowiec”, szlak oznaczony kolorem zielonym – długość 24 km i przebiega
przez miejscowości: Ignatki – Brończany – Lewickie
– Juchnowiec Kościelny –Wólka – Biele – Złotniki –

Bogdanki – Dorożki – Kożany – Zajączki – Wojszki.
„Szlak Podmiejskich Rezydencji”, szlak oznaczony kolorem żółtym – około 10 km tego szlaku przebiega na terenie naszej gminy przez miejscowości:
Szerenosy- Juchnowiec Dolny -Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Hermanówka.
„Podlaski Szlak Bociani” – szlak oznaczony kolorem czerwonym – jego 10 km odcinek na terenie
gminy przebiega m.in. przez Wojszki – Zajączki –
Kożany – Czerewki.
W gminie funkcjonuje już piąty sezon
Rower Gminny. Na początku kwietnia pojawiło się 20 rowerów w stacjach. Podobnie
jak w latach poprzednich stacje rowerowe
usytułowane są w Ignatkach – Osiedlu
i Kleosinie. Rower Gminny to dobre uzupełnienie komunikacji zbiorowej i cieszy
się dużym zainteresowaniem. Systemem
zarządza Miasto Białystok. Rower Gminny
zintegrowany jest z Białostocką Komunikacją Rowerową BiKeR.

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek
Wiejskiego Budownictwa Drewnianego
Ogłoszony został XV Konkursu na Najlepiej
Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim
w 2019 r., organizowany przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Konkurs jest adresowany do wszystkich właścicieli
i użytkowników budynków drewnianych na terenach wiejskich i miejskich województwa podlaskiego
(w miejscowościach liczących do
5 000 mieszkańców):
• budynków mieszkalnych: domów, dworów,
czworaków, dróżniczówek,
• budynków gospodarczych: spichlerzy, stodół,
wozowni, maneży,itp.,
• budynków użyteczności publicznej:
dworców kolejowych, karczm, szkół, siedzib
urzędów gminy,
• spichlerzy gminnych,
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

• budynków przemysłowych: wiatraków,
młynów, kuźni itp.,
• zagród wiejskich i założeń dworskich.
Do konkursu zgłaszane są obiekty powstałe do
1960 roku.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 maja 2019 r. ,
który można przesłać na adres: Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 18-230
Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5 lub drogą elektroniczną
na adres e-mail:
zabytekpodlasia@gmail.com
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.
Informacji o konkursie udziela: Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
tel. (86) 2771 – 328 w. 30 w godz. 8-16.,
www.muzeumrolnictwa.pl
Regulamin i druki dostępne w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny – pokój nr 4
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Moje miejsce – sięgam do przeszłości,
troszczę się o przyszłość
Ośrodek Kultury w Gminie
Juchnowiec Kościelny zakończył realizację projektu „Moje
miejsce – sięgam do przeszłości, troszczę się o przyszłość”.
W jego trakcie starano się spojrzeć w przeszłość, odkryć historię
Ziemi Juchnowieckiej, a jednocześnie wyjść naprzeciw aktualnym oczekiwaniom mieszkańców
naszej gminy. Dlatego projekt
miał bardzo szerokie spektrum
działania. Obejmował m.in. spotkania, koncerty, wykłady, wystawy, wydanie płyt, filmów, publikacji i różnego rodzaju warsztaty.
W trakcie projektu odbyły
się warsztaty historyczne, fotograficzne, kulinarne, teatralne,
ekologiczno-plastyczne, ruchowe (zumba, pilates, nordic walking). Spotykano się w wielu
miejscowościach – Juchnowcu,
Ignatkach-Osiedlu, Hołówkach
Dużych, Hryniewiczach, Kleosinie, Wojszkach, Złotnikach,
a w nich uczestniczyli licznie
mieszkańcy.
Część warsztatów, jakie znalazły się w projekcie, to kontynuacja
wcześniejszych działań
ośrodka kultury. Ale
druga część, to całkowite novum. Powstała
m.in. grupa pasjonatów fotografii, a ich
prace można oglądać
na specjalnej wystawie
w Ośrodku Kultury
w Juchnowcu Kościelnym.
Miłośnicy
historii odwiedzali waż-
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ne miejsca na terenie naszej
gminy. Wraz z księdzem Stanisławem Niewińskim odkrywali tajemnice związane
z przeszłością. Grupa od początku wyznaczyła też sobie jasny
cel - odtworzenie historycznej
granicy między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim, jaka od Unii
Lubelskiej w 1569 roku przebiegała przez Ziemię Juchnowiecką.
I udało się! Na specjalnych 10
planszach ustawionych na tere-

nie całej gminy możemy dzisiaj
poznawać przebieg odtworzonej
granicy.
W projekcie znalazły się zajęcia dla ducha, ciała oraz podniebienia. Wprowadzano warsztaty
kulinarne. Zainteresowanie nimi
i sama atmosfera spotkań przeszły
wszelkie oczekiwania.
Powstały wspaniałe grupy
w Kleosinie, Wojszkach, Hryniewiczach oraz w Hołówkach Dużych. Podczas spotkań uczestnicy przygotowywali
i delektowali się rozmaitymi potrawami.
Ośrodek
kultury
dziękuje wszystkim,
którzy zaangażowali się
w realizację projektu
„Moje miejsce – sięgam
do przeszłości, troszczę się o przyszłość”.
I mamy nadzieję, że
mimo
zakończenia
projektu współpraca
będzie kontynuowana.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Przycisk 14

Nowoczesne formy promocji
czytelnictwa - „literaTOUR”

Uczestnicy projektu "literaTOUR"

Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym zrealizowała projekt z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej pt. „literaTOUR 2018 –
podróż do wnętrza opowieści”. W ramach projektu w Filii Bibliotecznej w Kleosinie od sierpnia do
listopada 2018 roku przeprowadzono 17 interdyscyplinarnych warsztatów w atrakcyjny i przystępny
sposób. Nawiązywały one do literatury dziecięcej
i młodzieżowej. Projekt dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Dzięki przedsięwzięciu uczestnicy próbowali
swoich sił w teatrze improwizacji. Wcielili się w bohaterów ulubionych książek, samodzielnie kreowali
dialogi, czerpiąc pomysły z bogatych zasobów własnej wyobraźni oraz wiedzy na temat odgrywanej

postaci. Do spektaklu uczestnicy przygotowywali
się w trakcie warsztatów. Pozowali do plakatów promujących czytelnictwo, które obejrzeć można na
wystawach w bibliotekach w Juchnowcu Kościelnym
oraz Kleosinie. Ze zdjęć dokumentujących przebieg
spektaklu powstał kalendarz „Zaczytany rok 2019”
Bezpłatnych 250 sztuk trafiło do rąk czytelników
obu bibliotek.
Obok panelu teatralno-literackiego na uczestników „literaTOUR” czekały także inne atrakcje: zajęcia plastyczne, wymyślanie legend na podstawie
piosenek regionalnych. Obejrzeli spektakl „Teatr
cieni Ofelii” w Białostockim Teatrze Lalek, wyjeżdżali na wycieczki. Stworzyli bloga, umieszczając
na nim zdjęcia i krótkie relacje ze wszystkich form
aktywności. Zainteresowanych blogiem zapraszamy
na stronę:
www. literatour2018 projekt. blogspot. com.

Gminne podsumowanie roku szkolnego 2018/2019
Zostało jeszcze kilka miesięcy nauki, ale już dzisiaj warto zapamiętać, że gminne podsumowanie roku
szkolnego odbędzie się 19 czerwca w Kleosinie. Na „Orliku” zaplanowano wielki piknik, w trakcie którego
wójt gminy Krzysztof Marcinowicz wręczy medale najlepszym uczniom naszych szkół. W tym roku czeka
dodatkowa niespodzianka. Wyróżnieni zostaną także najpopularniejsi nauczyciele poszczególnych placówek, a wyboru dokonają sami uczniowie.
Podsumowanie roku szkolnego to jednocześnie początek akcji „LATO OK”. Na jej inaugurację Urząd
Gminy w Juchnowcu Kościelnym wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Juchnowcu Kościelnym przygotował
wiele atrakcji. Będą pokazy, gry, konkursy, dużo muzyki i wspaniałej zabawy. Już dzisiaj gorąco zapraszamy 19 czerwca 2019 roku do Kleosina.
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Przed nami Bieg Konopielki po raz siódmy
25 maja naszą gminę czeka wielkie wydarzenie
sportowo-rekreacyjno-kulturalne.
W Juchnowcu Dolnym odbędzie się 7. Bieg Konopielki. Chętni do udziału w biegu głównym na
10 kilometrów mogą rejestrować się na stronie
www.biegkonopielki.pl.
Start i meta usytuowane zostaną na stadionie
gminnym w Juchnowcu Dolnym. Ze sportowego punktu widzenia najważniejszy jest bieg na
10 km. Wystartuje – tradycyjnie – w samo południe
i prowadzić będzie przez Juchnowiec Dolny
w stronę Wólki (dwa pięciokilometrowe okrążenia). Na trasie może pojawić się nawet około
200 zawodników. Zawodowcy walczą o atrakcyjne
nagrody rzeczowe, amatorzy – o uznanie. Wcześniej
zapraszamy do udziału w biegach towarzyszących
— biegu familijnym oraz z vipami. W biegu familijnym ciekawie zapowiada się rodzinna rywalizacja. Startują dzieci z rodzicami. W tym biegu ważne jest przekroczenie linii mety przez wszystkich
członków rodziny jednocześnie. Z kolei w biegu
z vipami wystartować może każdy i sprawdzić swoje
możliwości.
Bieg Konopielki to więcej niż sport. Zmaganie
z czasem jest ważne. Istotny jest również klimat, któ-

rego uczestnicy imprezy doświadczają w Juchnowcu oraz przepięknym Frampolu, gdzie urodził się
i tworzył Edward Redliński, autor słynnej „Konopielki”, do której tytułu nawiązuje całe przedsięwzięcie.
We Frampolu odbędzie się część podsumowująca
zawody, w trakcie której nie zabraknie literackich
akcentów.
Szczegóły dotyczące 7. Biegu Konopielki dostępne są w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec
Kościelny (tel. 85 719 60 56 oraz 530 453 059).

Uczestnicy biegu familijnego, który odbył się
w ramach Biegu Konopielki 2018

www.juchnowiec.gmina.pl
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
Godziny pracy urzędu: poniedziałek 9:00 - 17:00, od wtorku do piątku 7:30 - 15:30
WyBRaNe teLefoNy

■

Sekretariat:
tel. 857132880 w. 80
fax: 857132881
tel. kom. 516137164

■

■

Przewodnicząca Rady
tel. 857132884
tel. kom. 697011593

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

■ Referat Finansów
i Podatków
i Budżetu
- wymiar podatków,
deklaracje
dot. odpadów
tel. 857132891
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tel. kom. 697011595
- ewidencja
działalności
gospodarczej
tel. 857132887
tel. kom. 697011154

■ Referat Inwestycji
i Gospodarki
Komunalnej
- inwestycje
tel. 857132895

■

tel. kom. 697011627
- drogi i transport
tel. 857132894
tel. kom. 697011607

■ Referat Planowania

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, 857196619
tel. kom. 697011055

■ Zakład Gospodarki
Komunalnej
tel. 858501088

■ Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
- świadczenia
rodzinne
tel. 856632392
- pomoc społeczna
tel. 856631117

Wydawnictwo bezpłatne. Wydawca: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
Adres: ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
Tel. 85 713 28 80; e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl
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