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Szanowni Mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny.
Przekazuję w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu Informacyjnego. Mam nadzieję
iż w okresie wakacyjnym będzie to ciekawa lektura, tego co dzieje się na terenie naszej
gminy.
Nowo wybudowane przedszkole w Księżynie dzieciom 3 i 4-letnim ruszy już od września, ciekawe imprezy i uroczystości, nowa linia komunikacyjna (109) oraz obiecywana
kanalizacja w Izabelinie. To tylko niektóre informacje o których przeczytacie w tym numerze. 		
Życzę przyjemnej lektury.
						
Krzysztof Marcinowicz
						
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Przedszkole w Księżynie będzie gotowe
już od 1 września
Przedszkole w Księżynie ma być gotowe 1 września.
Nowoczesny, parterowy budynek o pow. 869,52 mkw.
stanął obok istniejącego budynku szkoły przy ulicy
Szkolnej 5. Znajdują się w nim dwie sale dydaktyczne, dwie sale wielofunkcyjne, stołówka z zapleczem
kuchennym, szatnie i sanitariaty Do przedszkola ma
uczęszczać 50 najmłodszych dzieci. Zapisy do przedszkola już się odbyły.
Projekt jest wart 4,46 mln zł. Prace budowlane
kosztują prawie 4,26 mln zł. Są one możliwe dzięki
unijnemu dofinansowaniu w ramach projektu pn. daktycznych to ponad 200 tys. zł. Budżet przewidu”Przedszkola marzeń”. Natomiast zakup pomocy dy- je realizację projektu miękkiego o wartości prawie
738 tys. złotych. Będzie on realizowany od 1 września tego
roku do końca lipca 2020 roku.
Dzięki finansowemu wsparciu
z UE przedszkolaki w Księżynie
będą się uczyły języków obcych.
W przedszkolu mają się też odbywać m.in. zajęcia: taneczne,
logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, origami, kulinarne,
teatralne, muzyczne, z przedsiębiorczości, plastyczne oraz
sportowe. Zaplanowano też wyjazdy dzieci na basen, do kina,
teatru i na lodowisko.

Dni Ziemi Juchnowieckiej 2019

Obchody rozpoczęły się
w czwartek 27 czerwca br. piłkarskim turniejem oldbojów
z udziałem gwiazd Jagiellonii
Białystok, amerykańskiej polonii oraz drużyny wójta Krzysztofa Marcinowicza. Turniej Ziemi Juchnowieckiej zakończył się
zwycięstwem Jagi, druga była
reprezentacja Juchnowca, trzeci
– Polonusi.
Drugi dzień święta gminy miał historyczny charakter.
Uczestnicy wyruszyli z księdzem Stanisławem Niewińskim
w niezwykłą podróż śladem
Kazimierza Łyszczyńskiego –
wybitnego filozofa, związanego
z naszym regionem.
W sobotę odbyła się Spartakiada Sołecka o Puchar Wójta.
W sportowej rywalizacji wymiataczy najlepszy okazał się Juchnowiec Górny. Kolejne miejsca
zajęły drużyny Wojszek i Lewickie - Stacja. Zawodnicy rywalizowali na profesjonalnej arenie
w różnych konkurencjach wymagających siły i sprytu. Najważniejsza była dobra zabawa.
Po uroczystym wręczeniu pucharów i zakończeniu Spartakiady bawiono się na dyskotece
z Roberto Zucaro i Fantastic
Boys.
W Niedzielę w Ignatkach-Osiedlu odbył się koncert „Rockowe lata 80.”, w trakcie którego
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przypomniano legendarne przeboje. Na scenie pojawił się, m.in.
Jarosław Tioskow, współtwórca
słynnej Kasy Chorych. Po części
muzycznej podczas seansu filmo-

wego wyświetlono film pt. „Gotowi na wszystko. Exterminator”.
Z dużym zainteresowaniem
spotkał się konkurs wiedzy
o gminie przeprowadzony przez
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wójta gminy Krzysztofa Marcinowicza i dyrektora Ośrodka
Kultury Krzysztofa Sokólskiego.
W poniedziałek w Koplanach
odbyły się zawody wędkarskie
„O Złotą Rybkę Juchnowiecką”.
Szczęśliwcem okazał się Łukasz Gałązka, który zajął pierw-

sze miejsce. Największą zaś rybę
złowił Jacek Wasilewski.
Święto gminy zakończono
w ogrodach plebanii w Juchnowcu Kościelnym koncertem „Pełnym Dobrej Energii” w wykonaniu zespołu Winnica.
Dzieci - w towarzystwie pro-
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fesjonalnych muzyków z księdzem Wojciechem Trzaską na
czele – podbiły serca publiczności, wśród której znalazł się
m.in. ksiądz biskup Henryk Ciereszko, ksiądz dziekan Andrzej
Kondzior i wójt gminy Krzysztof
Marcinowicz.
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Coraz więcej dobrych dróg i komunikacji
autobusowej w gminie
Nowa linia „109” do Niewodnicy Nargilewskiej

7 czerwca 2019 r. w Stanisławowie dokonano uroczystego
otwarcia 3-kilometrowego odcinka zmodernizowanej drogi
powiatowej od Stanisławowa
do Niewodnicy Nargilewskiej.
W uroczystości wzięli udział
mieszkańcy, zaproszeni goście,
wykonawca inwestycji oraz władze powiatowe i gminne. Drogę
poświęcili obecni na uroczystości
duchowni.
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Koszt inwestycji wyniósł prawie 15 mln zł. Przedsięwzięcie
zostało sfinansowane z środków
unijnych, budżetu Powiatu Białostockiego i Gminy Juchnowiec
Kościelny.
Wybudowano nową nawierzchnię jezdni o szerokości
7 m, pętlę autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej. Powstała
ścieżka rowerowa, chodniki, zatoki autobusowe wraz z dojściami

dla pieszych, co znacznie zwiększyło bezpieczeństwo w ruchu rowerowym i pieszym.
Od 11 lipca br. została uruchomiona nowa linia komunikacji miejskiej nr 109 z Białegostoku
do Niewodnicy Nargilewskiej.
Jej powstanie jest konsekwencją realizacji głównego celu projektu: Poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez rozwój
przyjaznych środowisku systemów
transportu
zbiorowego oraz rowerowego na terenie
BOF, współfinansowanego ze środków
unijnych z EFRR
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 -2020,
osi V: Gospodarka
niskoemisyjna, działania 5.4 Strategie
niskoemisyjne, działania 5.4.2., Strategie
niskoemisyjne BOF.
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Wykonanie budżetu gminy za 2018 r.
Na sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
w dniu 18 czerwca 2019 r. radni zatwierdzili
przedstawione sprawozdania finansowe i z wykonania budżetu za 2018 r. oraz udzielili wójtowi
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy
za 2018r.
Budżet
Gminy
Juchnowiec
Kościelny na 2018 rok został uchwalony Uchwałą
Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 roku. Ustalał
dochody w kwocie 89.404.557 zł, w tym dochody
bieżące 63.385.423 zł, dochody majątkowe w kwocie 26.019.134 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie
108.118.422 zł, w tym wydatki bieżące 54.511.330
zł, wydatki majątkowe w kwocie 53.607.092 zł.
Budżet uchwalony został jako budżet deficytowy
w wysokości 18.713.865 zł. Przychody na pokrycie
deficytu pochodzą z:
- zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie - 8.500.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 9.500.757 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 713.108 zł.
W ciągu roku budżet gminy był zmieniany trzynaście razy na sesjach rady gminy oraz osiemnaście
razy dokonano zmian zarządzeniem wójta.
Po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
plany wynosiły: dochodów - 77.399.083 zł, wydatków - 102.961.612 zł. Deficyt budżetu gminy na koniec roku wyniósł 25.562.529 zł, który sfinansowano nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami,
pożyczką, kredytem i emisją obligacji.
Planowane dochody wykonano w wysokości
79.785.808,81 zł, tj. 103,08 % planu.
Plan dochodów bieżących wynosił 67.674.782 zł
i został zrealizowany w wysokości 70.450.559,94 zł
(104,10 %).
Plan dochodów majątkowych wynosił 9.724.301
zł i został zrealizowany w wysokości 9.335.248,87
zł (96%).
Plan wydatków wynosił 102.961.612 zł, który
wykonano w wysokości 92.722.618,02 zł, co stanowi 90,06 %.
Na plan wydatków ogółem składają się:
- wydatki bieżące: plan – 59.724.851 zł, wykonane
w wysokości 55.053.711,76 zł ( 92,18 % planu),
- wydatki majątkowe: plan – 43.236.761 zł, wykoBIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

nane w wysokości 37.668.906 zł (87,17%).
W wydatkach wykonanych ogółem, wydatki bieżące stanową 59,37 %, wydatki majątkowe 40,63%.
Wykonanie budżetu za 2018 r. zamknęło się
deficytem w wysokości 12.936.809,21 zł
Gmina na koniec 2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
W 2018 roku została wypracowana nadwyżka
operacyjna brutto 15.396.848,18 zł, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach
ogółem wynosi 19,29 %. Wskaźnik ten wskazuje
na potencjalne możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz finansowanie wydatków o charakterze
inwestycyjnym.
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 12.010.108 zł, stanowi to 15,05 % wykonanych dochodów gminy za 2018 r. 		
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, realizując
zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności
i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Uchwałą Nr II-00321-20/19 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
z dnia 3 kwietnia 2019 r. wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Juchnowiec Kościelny za 2018 rok.
Wolne środki wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
wyniosły 11.422.719,79 zł.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.951,64 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu
na 1 mieszkańca wynosiły 5.754,52 zł.
Dochody budżetu z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację projektów
z dofinansowaniem UE wynosiły 9.189.071,08 zł,
z tego środki z powiatu białostockiego na realizację inwestycji drogowych - 3.925.940,62 zł, środki
z budżetu UE 5.221.643,46 zł, z tego 3.424.371,19 zł
za inwestycje zrealizowane w 2017 r.
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków UE wynosiły w 2018 roku 21.044.765,02
zł z tego środki UE: 9.127.990,50 zł plus wkład
własny 11.916.774,52 zł.
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Wkrótce rowerem z Juchnowca Kościelnego
do Białegostoku

Trwają zaawansowane prace przy budowie ścieżki rowerowej, która połączy m.in. siedzibę gminy
Juchnowiec Kościelny z Białymstokiem. Chociaż
formalnie to nadal plac budowy, mieszkańcy nie
mogą się doczekać i chętnie korzystają z nowej
ścieżki.
Mimo iż na trasie ścieżki pojawił się już dywanik
asfaltowy i kostka brukowa, to wykonawcy nadal
prowadzą tam roboty budowlane i prace wykończeniowe. Oznacza to, że teren oficjalnie nadal jest
placem budowy.
Według harmonogramu inwestycja będzie realizowana do 31 października 2019r.
Trasa zapełnia się jednak spacerującymi rodzinami, rowerzystami i biegaczami, którzy nie mogą

się już doczekać końca inwestycji. Dziesięć kilometrów nowej ścieżki umożliwi dojazd m. in. z Wólki,
Juchnowca Kościelnego, Lewickich i Hryniewicz do
Białegostoku bezpiecznym traktem przy ruchliwej
drodze powiatowej Nr 1483B.

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody
w Juchnowcu Kościelnym
Gmina sukcesywnie inwestuje w rozwój systemu
zaopatrzenia w wodę. Wykonane prace modernizacyjne w stacji uzdatniania wody wpłyną pozytywnie
na jakość i zwiększenie ilości wody przydatnej do
spożycia.
Wartość inwestycji 3,6 mln zł, w tym środki UE
1,39 mln zł.
Zadanie zrealizowano w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00043-65150-UM1000048/17
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na realizację operacji pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania
wody w Juchnowcu Kościelnym wraz
z rozbudową kanalizacji sanitarnej
w Ignatkach, typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Sołectwa decydują na co wydać pieniądze
Mieszkańcy sołectw
w naszej gminie od kilku lat mogą wydatkować środki finansowe
z funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki to
środki finansowe wyodrębnione w budżecie
gminy, które są zagwarantowane dla sołectw
na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia
mieszkańców i stanowią
zadania własne gminy. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa
- podejmują decyzje na co mają
zostać wykorzystane pieniądze
z funduszu sołeckiego.
I tak mieszkańcy Olmont mieli pomysł aby, przeznaczyć środki

funduszu sołeckiego na renowację
płyty boiska trawiastego.
Mieszańcy Solniczek zdecydowali o ogrodzeniu działki gminnej.
W Hryniewiczach powstała
nowa wiata z grillem.
Każde sołectwo z gminy podjęło uchwałę na zebraniu wiejskim
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o przeznaczeniu środków finansowych z ww. funduszu na 2019 r.
Wkrótce zapadną uchwały na 2020
rok. Zachęcamy mieszkańców sołectw do aktywności i czynnego
uczestnictwa w zebraniach wiejskich, które powinny odbyć się do
30 września 2019 r.
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Budowa sieci kanalizacyjnej w Hryniewiczach
W Hryniewiczach trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Kanalizacja sanitarna będzie służyć do odprowadzania
ścieków bytowo-gospodarczych z budynków, m.in.
firm zlokalizowanych na terenie Hryniewicz: ABW
SUPERBRUK sp. z.o.o, STRABAG sp.z.o.o , PACK-BOX, MAR BET Ewelina Zawadzka Inwestycja finansowana z budżetu gminy. Koszt inwestycji nieco
ponad 1,1 mln zł.
Planowany termin realizacji - 31 sierpnia 2019 r.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dorożkach
Świetlica wiejska w Dorożkach już wkrótce zyska
Zakończenie prac inwestycyjnych planowane jest
nowy wygląd. W budynku powstanie aneks kuchen- na 30.08.2019 r.
ny, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Wybudowane zostaną schody zewnętrzne oraz zadaszenie
nad wejściem do zaplecza sklepu. Budynek będzie
docieplony, wymienione pokrycie dachu. Zmieni się
otoczenie wokół budynku. Podjazd zostanie utwardzony, wykonane zostaną chodniki i dojścia z kostki
betonowej.
Wartość całości prac to 502 tys. złotych. Pozyskano dofinansowanie z środków unijnych o wartości
79,5 tys. złotych.

250. Rocznica Bitwy pod Olmontami
W niedzielę 14 lipca 2019 r. wspominano Bitwę pod Olmontami stoczoną 250 lat temu w trakcie Konfederacji Barskiej oraz tych, którzy walczyli
o wolną i niepodległą Polskę.
W uroczystościach uczestniczył urodzony w Olmontach były wiceminister Obrony Narodowej Romuald Szeremietiew, Honorowy Obywatel Gminy
Juchnowiec Kościelny.
Obchody 250. rocznicy Bitwy pod Olmontami
rozpoczęły się złożeniem kwiatów i wygłoszeniem
okolicznościowych przemówień pod tablicą upamiętniającą poległych w bitwie.
Biskup Henryk Ciereszko, Romulad Szeremietiew
i wójt Krzysztof Marcinowicz dokonali też honorowych wystrzałów armatnich na cześć Konfederatów.
Biskup Henryk Ciereszko odprawił mszę świętą.
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Po mszy były podziękowania, w tym przede wszystDalej impreza przybrała charakter pikniku histokim dla Jana Litwińczuka – prezesa stowarzyszenia rycznego. Były potyczki, opowieści, konkursy, zaba„Olmonty” zaangażowanego w przygotowanie nie- wy i niesamowita atmosfera.
dzielnych uroczystości.

Prace na drogach gminnych w Ignatkach - Osiedlu
Od listopada 2018 r. trwają prace na drogach
gminnych w Ignatkach - Osiedlu. Wykonano już
odwodnienie, podbudowę i nawierzchnię ulic
Jodłowej i Hiacyntowej wraz z chodnikami i zjazdami.
Powstał przepust w ulicy Hryniewickiej. W niezbędnym zakresie został wybudowany wodociąg,
kanalizacja sanitarna oraz oświetlenie uliczne.
Obecnie trwają prace na ulicach Hryniewickiej
i Ogrodowej.
Na realizację inwestycji gmina przeznaczy blisko
5,3 mln zł. Planowany termin zakończenia prac to
20 grudnia 2019 r.
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Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach
W dniu 30 lipca 2019 r. podpisano umowę na
budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w Izabelinie i w Olmontach.
Zakres robót obejmuje budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków
z rurociągami tłocznymi w ulicach: Ordynackiej,
Dworskiej, Ułańskiej, Husarskiej, Kasztelańskiej,

Herbowej i ulicach bez nazwy w Izabelinie oraz
w ul. Kasztelańskiej, Sezamkowej, Jaśminowej i Wczasowej w Olmontach. Przekazanie placu budowy nastąpiło 1 sierpnia 2019 r.
Koszt inwestycji wyniesie ponad 5,5 mln zł. Planowany termin realizacji – 30 czerwca 2020 r.

Autobusem do Wojszek
Dzięki współpracy z gminą Zabłudów, do Wojszek można dojechać autobusem. Obie gminy
podpisały porozumienie, które umożliwiło kontynuację uruchomionej w 2018 roku linii komunikacyjnej : Wojszki, Rzepniki, Klewinowo, Janowicze Kolonia, Kudrycze, Skrybicze, Bogdaniec, Halickie,
Niewodnica Nargilewska, Solniczki, Stanisławowo, Białystok Dworzec PKS. Przewozy ponownie
obsługuje Podlaska Komunikacja Samochodowa
NOVA Sp. Akcyjna wybrana w drodze przetargu.

Te znaki powinien znać każdy mieszkaniec gminy
Herb czyli prestiż.

Herb Gminy Juchnowiec Kościelny – obok pieczęci, – jest najważniejszym, ugruntowanym przez
stulecia i tradycję znakiem – symbolem gminy. Zarezerwowany jest więc dla wydarzeń o wysokiej randze
i prestiżowym charakterze. Aktualnie herb Gminy
Juchnowiec Kościelny jest używany między innymi
w oficjalnej korespondencji Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny oraz Przewodniczącego Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny. Wykorzystany jest przez urząd
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gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji gminy.
Herb gminy Juchnowiec Kościelny to uszczerbiony herb podskarbiego Stanisława Włoszka.
W miejsce dwóch mieczy i górnej róży wprowadzony został na czerwonym polu uproszczony
rysunek obrazu Matki Bożej Juchnowieckiej To
srebrny wizerunek Matki Boskiej Juchnowieckiej
z dzieciątkiem na ręku, nad którym znajduje się
złota korona. Z kolei po bokach i pod spodem są
srebrne róże. Trzy róże odwołują się do Włoszka,
fundatora kościoła parafialnego w Juchnowcu. Herb
gminy odnosi się do historii ziemi juchnowieckiej.
Jest oryginalny i wyróżnia naszą gminę w sposób
jednoznaczny. Symbol gminy – herb jest zgodny
z zasadami heraldyki. Zaopiniowała go pozytywnie
Komisja Heraldyczna.
W opinii dr Henryka Seroka czytamy m. in. „uważam, że uzasadnione jest upamiętnienie w herbie
gminy podskarbiego Stanisława Włoszka, fundatora
kościoła parafialnego w Juchnowcu Kościelnym jako
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

czynnika kreującego lokalną wspólnotę terytorial- rach zgodnych z wzorami graficznymi ustalonymi
ną, prowadzącą do zorganizowania gminy ze stolicą w uchwałach:
w Juchnowcu”.
• Nr XXV/286/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia
herbu i pieczęci Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zaAutorem symboli jest Tadeusz Gajl, białostocsad ich stosowania (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2070).
ki artysta plastyk od 30 lat zajmujący się rów• Nr XXX/325/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie
nież heraldyką. Zaprojektował on m. in. obecny ustanowienia
flagi Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasad jej stosoherb województwa podlaskiego i Białegostoku. wania (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3614).
Oprócz oficjalnych symboli gminy w dzisiejszych
Flaga
czasach równie ważne jest logo, które wpisuje się
w spójny system identyfikacji wizualnej. System ten to
przede wszystkim narzędzie skutecznej komunikacji.
Już na pierwszy rzut oka powinno być wiadomo, że
chodzi o Gminę Juchnowiec Kościelny. I by znaki te
kojarzyli nie tylko mieszkańcy gminy, ale mieszkańcy
całej Polski i różnych zakątków świata.
W działaniach informacyjno-promocyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny logo oraz herb wzajemnie
się uzupełniają. Gmina kieruje się założeniem, że herb
Czerwona flaga Gminy Juchnowiec Kościelny to symbol lokalnej tradycji, prestiżu i wyjątkowości,
wraz z herbem gminy nawiązuje do tradycji i ma natomiast logo to znak sygnujący różnego rodzaju
historyczne uzasadnienie sięgające kilku wieków działania o charakterze informacyjno-promocyjnym,
wstecz. Flagi są wywieszane przy okazji ważnych wy- których tak wiele realizowanych jest w gminie Juchdarzeń dla gminy i kraju, tworzą atmosferę podnio- nowiec Kościelny.
słości i dumy.
Pieczęcie
Logo, czyli działania informacyjno-promocyjne

Ustanowione wzory pieczęci służą do sygnowania
ważnych dokumentów gminnych.
Herb, flaga i pieczęcie gminy stanowią
własność Gminy Juchnowiec Kościelny i są znakami prawnie chronionymi. Oznacza to, że mogą być
używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i koloBIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Logo Gminy Juchnowiec Kościelny nawiązuje do
przyrodniczych walorów gminy, a także do jej dynamicznego rozwoju. Stylizowany napis w kolorze zielonym symbolizuje naturę i harmonię. Obraz słońca
zastępujący kropkę nad „i” jest symbolem radości,
optymizmu, dynamizmu i rozwoju. Użyty w znaku
kolor niebieski to symbol wytrwałości, niezawodności i mądrości, zaś kolor czerwony kojarzony jest
z energią i działaniem.
• Wzór znaku promocyjnego (logo) oraz zasady jego
używania zostały określone w uchwale Nr XXV/285/2013
z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia znaku
promocyjnego (logo) Gminy Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz.
Woj. Podl. poz. 2070).
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Informacja z przebiegu sesji Rady Gminy
W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbyła się
VI sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, na
której przyjęto:
✓ sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
✓ ocenę zasobów pomocy społecznej,
✓ sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2011-2020 w Gminie Juchnowiec Kościelny,
oraz podjęto trzy uchwały dotyczące:
✓ zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
przystąpienia do projektu „Rozwój usług elektronicznych w gminach BOF”,
✓ prowadzenia przez Gminę działalności
w zakresie telekomunikacji w związku z uzyskanym dofinansowaniem na utworzenie HOTSPOTÓW,
✓ zmian w budżecie na 2019 r.
W dniu 31 maja 2019 r. odbyła się VII sesja
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na której
przyjęto:
✓ sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
2018 r. Ponadto radni podjęli 6 uchwał w zakresie:
✓ określenia
tygodniowego
obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli
i
innych
placówek
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych
przez Gminę Juchnowiec Kościelny na poziomie
22 godzin,
✓ ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę
w wysokości 1 zł na każdą rozpoczętą godzinę,
✓ rozpatrzenia skargi na działalność wójta,
w zakresie numeracji budynków w Horodnianach,
która została uznana za bezzasadną,
✓ zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym w miejscowości
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Juchnowiec Kościelny, Księżyno i Kleosin,
✓ zmian w budżecie na 2019 r. oraz zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022.
W dniu 18 czerwca 2019 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, na której
omówiono funkcjonowanie Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie gminy. Dodatkowo podjęto
11 uchwał dot.:
✓ wydania zgody na wydzierżawienie lokalu
użytkowego w trybie bezprzetargowym w Kleosinie,
✓ zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych ulicy Osiedlowej w Solniczkach, ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym, ul. Zacisznej
w Olmontach i ul. Leszczynowej w Solniczkach,
✓ rozpatrzenia skargi na działalność wójta
w zakresie nieprawidłowej gospodarki odpadami
na prywatnej działce, która została uznana za bezzasadną,
✓ zmiany zasad dofinansowania kosztów
budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
w zakresie terminu rozpatrywania wniosków
o dotację dla budynków,
✓ zmian w budżecie na 2019 r. oraz zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022.
Ponadto na sesji radni udzielili wójtowi
Krzysztofowi Marcinowiczowi wotum zaufania
w związku z
przedstawionym Raportem o Stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2018 r. oraz udzielili absolutorium
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
W dniu 22 lipca 2019 r. odbyła się IX sesja
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, na której dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej omówił
funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gminy.
Radni przyjęli 6 uchwał, które dotyczyły:
✓ nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej w Horodnianach na Leśny Zakątek,
✓ zmian w warunkach przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Juchnowiec Kościelny kwiecień – lipiec 2019

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania,
✓ zmiany w regulaminie określającym wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków
ich przyznawania nauczycielom w szkołach prowadzonych przez gminę,

✓ określenia zasad udzielania przez gminę
dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu rozliczania,
✓ zmian w budżecie na 2019 r. oraz zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022.
Uchwały oraz protokoły z sesji dostępne sa
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Juchnowiec Kościelny http://bip.ug.juchn-kosc.
wrotapodlasia.pl/ w zakładce Rada Gminy.

Sołtysi w Licheniu
6 i 7 lipca 2019 roku, sołtysi z gminy Juchnowiec Kościelny wzięli udział w konferencjach:
„30 lat Wolności. Jak zmieniła się polska wieś?”,
i „Wiejska Polska” oraz w XXVII Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich do
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu.
Podczas spotkania dokonano uroczystego ogłoszenia wyników konkursu oraz zaprezentowano
laureatów VII edycji konkursu "Fundusz sołecki
- najlepsza inicjatywa". Spotkanie sołtysów zostało zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów, które w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia.
Delegacja sołtysów podczas uroczystości wystąpiła z nowym sztandarem ufundowanym,
m.in. ze składek sołtysów.
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Pielgrzymowanie sołtysów i przedstawicieli
środowisk wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej
Licheńskiej zrodziło się w 1993 r. z inspiracji Krajowego Duszpasterza Rolników - ks. bp. Romana
Andrzejewskiego.
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Poznaliśmy najlepszych uczniów i nauczycieli OK

W poniedziałek 17 czerwca br. odbyło się
oficjalne zakończenie roku szkolnego 2018/2019
w naszej gminie i otwarcie wakacyjnej akcji Lato
OK.
Akcję „LATO OK” prowadzi Ośrodek Kultury
przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Juchnowiec Kościel-
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ny. Szczegóły wakacyjnych spotkań znajdują się
na stronie internetowej ośrodka kultury oraz
u sołtysów.
W pikniku w Kleosinie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście.
Uczniowie ze szkół z Juchnowca Górnego, Kleosina i Księżyna zaprezentowali swoje umiejętności
artystyczne. Brali również udział w licznych zabawach, grach, poznawali pracę policjantów, bawili
się z animatorami i rozwiązywali łamigłówki.
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof
Marcinowicz wręczył medale za najlepsze wyniki
w nauce uczniom szkół w Juchnowcu Górnym,
Kleosinie i Księżynie. Ostatni raz medale zostały
wręczone uczniom gimnazjum.
W tym roku po raz pierwszy ogłoszono Plebiscyt „Nauczyciel OK roku szkolnego 2018/2019”,
w którym decyzją uczniów, a w przedszkolach
rodziców wyróżniono 10 nauczycieli z placówek
oświatowych na terenie gminy.
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Nauczycielami OK zostali:
Nauczyciele - laureaci otrzymali statuetki oraz
✓ Przedszkole w Kleosinie – Justyna Marchiel
✓ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kle- nagrody ufundowane przez wójta Gminy Juchnoosinie:
wiec Kościelny.
- kl. 0-III – Monika Gańko
- kl. IV-VIII i gimnazjum – Emilia Olszewska
✓ Zespół Szkół w Księżynie:
- przedszkole – Monika Pilecka
- kl. I-III – Anna Skrypko
- kl. IV-VIII – Weronika Biegańska- Kamieńska
✓ Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Juchnowcu Górnym:
- przedszkole – Anetta Śliwowska
- kl. I-III – Anna Wysocka-Borys
- kl. IV-VIII i gimnazjum – Marek Borchert
i Aneta Białous

MELPOMENA 2019

Juchnowiec Kościelny rokrocznie odwiedzają
utalentowani młodzi artyści z całego województwa, by wziąć udział w Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – Melpomena. IV edycja tej
imprezy kulturalno-edukacyjnej, która skierowana
jest do amatorskich grup teatralnych działających
przy podlaskich szkołach i placówkach kultury, odbyła się w dniach 13 – 18 maja 2019r. pod
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

honorowym patronatem Wójta, a także Starosty,
Wojewody i Marszałka Województwa Podlaskiego. Melpomena to tygodniowy przegląd teatralny
i recytatorski organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Juchnowcu Kościelnym. Dzieci
i młodzież prezentują na scenie najwartościowsze
spektakle ze swojego repertuaru, a deklamatorzy
biorą udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” oraz Konkursie Poezji Regionalnej
im. Sylwii Chorąży przeznaczonym dla gimnazjalistów i uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych. Występy utalentowanych dzieci ocenia
profesjonalne jury. W tym roku Grand Prix powędrowało do „Teatrzyku ZENIT” z Klubu ZENIT
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku, który zaprezentował spektakl pt. „Strach
ma wielkie oczy”. Wśród nagrodzonych znaleźli
się także: „Wspaniała Siódemka”, „Projekt VIP”
i „Teatr Form Niewielkich” z Białegostoku oraz
„Teatr Kaprys M” z Domu Kultury w Łapach.
W konkursach recytatorskich główne nagrody
przyznano dzieciom z Przedszkola w Kleosinie
oraz z Zespołu Szkół im. ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. Melpomena to impreza, która
odbywa się od 26 lat. Jej celem jest edukacja artystyczna dzieci i młodzieży oraz wspieranie młodych ludzi w rozwoju pasji i talentów.
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Złote gody
W dniu 30 maja 2019 r. sala widowiskowa
Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym zgromadziła wyjątkowych gości. Piętnaście par małżeńskich z Gminy Juchnowiec Kościelny zostało
uhonorowanych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta
RP. Odznaczenie jubilatom wręczył wójt Krzysztof Marcinowicz. W uroczystości uczestniczyły
rodziny jubilatów. Były wspomnienia, życzenia,
lampka szampana, tort. Nie zabrakło też gromkiego sto lat.

Strażacy OSP honorowo oddają krew
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża po
raz kolejny organizował ogólnopolską akcję wśród
strażaków „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie
- Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.
W roku ubiegłym przeprowadzono XIII edycję
programu. Od kilku lat w tej akcji czynnie uczestniczą strażacy z OSP Koplany.
8 maja 2019 r. Podlaski Oddział Okręgowy PCK
podsumował rok 2018. Miło nam jest poinformować, że na szczeblu oddziału, w kategorii „Najaktywniejszy Strażak Indywidualny” trzecie miejsce
zajął Piotr Zajkowski – Naczelnik OSP Koplany.
W kategorii „Najaktywniejsza Jednostka OSP”- OSP
Koplany sklasyfikowano na IV miejscu. Strażakami
którzy honorowo oddali krew byli:
- Piotr Zajkowski - 6,4 litra
- Krzysztof Zalewski - 4,55 litra
- Paweł Kendyś – 4,05 litra
- Jacek Zajkowski – 0,45 litra
- Marek Romanowski - 0,45 litra
Gratulujemy zajętego miejsca, a szczególnie
udziału w tak szczytnej akcji.
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Za nami 7. Bieg Konopielki

25 maja Julita Bielawiec z Horodnian została Konopielką Anno Domini 2019.
W kategorii open zwyciężył Sierhei Krauchenia
z Białorusi.
7 Bieg po raz pierwszy zakończył się zwycięstwem zagranicznego zawodnika. W ostatniej
chwili na imprezę zarejestrował się Sierhei Krauchenia z Białorusi. Od razu ustawił się do walki
o pierwsze miejsce. Przez ponad połowę dystansu
kroku dzielnie dotrzymywał mu Andrzej Leończuk z Białegostoku, ale ostatnie kilometry, to już
popis Kraucheni, który pokonał 10-kilometrowy
dystans w czasie 32:02 min. i o blisko pół minuty wyprzedził Leończuka. Trzecie miejsce na podium zajął doświadczony Bogusław Andrzejuk
z Białegostoku. Czwarty był Paweł Grygo z Łomży,
piąty – kolejny obcokrajowiec Petras Pranckunas
z Wilna, a szósty Wojciech Augustynowicz
z Ogrodniczek.
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Wśród pań świetnie pobiegła Julita Bielawiec.
Reprezentująca juchnowiecką gminę zawodniczka wyprzedziła na mecie Magdalenę Kowalczuk
(Siemiatycze), Magdalenę Parchowską (Białystok),
Paulinę Łapińską (Łapy), Katarzynę Karpacz (Białystok) oraz Urszulę Wasilewską (Grabówka).
J.Bielawiec wygrała też klasyfikację mieszkanek
gminy Juchnowiec Kościelny. Specjalne nagrody
ufundowane przez wójta Krzysztofa Marcinowicza trafiły też do Magdaleny Półtarzyckiej (Wólka)
i Małgorzaty Jeglińskiej-Krupa (Ignatki-Osiedle).
Wśród mężczyzn w gminnej klasyfikacji triumfował Piotr Martyniuk (Wojszki) przed Jarosławem
Jarmołowiczem (Izabelin) oraz Janem Osipczukiem (Olmonty).
O swój puchar rywalizowali również policjanci
z Podlasia. Puchar Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zdobył Marek Bułach, wyprzedzając Adama Bondaruka oraz GrzeSIERPIEŃ 2019
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gorza Radziwona. Wśród kobiet najszybsza była
Przed biegiem głównym emocjonowaliśmy
Anna Kozak.
się biegami towarzyszącymi. W biegu familijnym
najszybsze okazały się rodziny z naszej gminy –
wygrała rodzina Moniuszko, przed rodziną Osipczuków i rodziną Zielińskich. Każdy zawodnik
w biegu familijnym otrzymał pamiątkowy medal.
Podobnie było w biegu z vipami. Tu puchary
trafiły do Agnieszki Dryl, Emilii Stasiewicz, Małgorzaty Jeglińskiej-Krupa, Krzysztofa Bisza, Dawida Osipczuka i Miłosza Koszykowskiego.
Po biegach uczestnicy przenieśli się do Frampola, gdzie czekały na nich liczne atrakcje.
Organizatorzy składają podziękowanie wszystkim, którzy pomogli podczas 7. Biegu Konopielki.

IV Turniej Młodzi Wojownicy Podlasia w Koluchstyl

W dniach 8-9 maja br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie odbył
się IV Turniej Młodzi Wojownicy Podlasia
w Koluchstyl.
Frekwencja podczas zawodów była
wysoka. W czwartej edycji podlaskiego
turnieju udział wzięło 1078 uczniów ze
szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjum. Patronatami Honorowymi imprezę objęli Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku
i Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny. Przybyło wielu gości, w tym Krzysztof Truskolaski poseł na Sejm RP. Jednak nie da
się ukryć, że największą niespodzianką
i atrakcją dla zawodników był Tomasz
Frankowski. Autografom i pamiątkowym
zdjęciom nie było końca, a pierwszego
dnia walczyło ponad 600 dzieci z klas
0 - IV.
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Wszyscy zawodnicy otrzymali medal i dyplom. Po zliczeniu wszystkich punktów klasyfikacja drużynowa szkół przedstawia się następująco:
I miejsce – SP im. Jana Pawła w Kleosinie
i SP im Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
II miejsce – SP im. Elizy Orzeszkowej
w Sobolewie i SP Nr 12 im. Zygmunta Glogera
w Białymstoku

III miejsce – SP Nr 26 im. Stanisława Staszica
w Białymstoku i SP im. Władysława Syrokomli
w Michałowie.
Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy
i bony na zakup sprzętu sportowego ufundowane przez wójta Gminy Juchnowiec
Kościelny.

Patronaty Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
• Gminny Konkurs Plastyczny „Razem z Ekoludkiem – zagrożone gatunki”, którego podsumowanie odbyło się 5 kwietnia 2019 – realizatorem
przedsięwzięcia był Zespół Szkół im. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.
• IV Turniej Młodzi Wojownicy Podlasia
w Koluchstyl, który odbył
w Zespole Szkół w Kleosinie w dniach 8-9 maja
2019 – realizatorem przedsięwzięcia był Klub
Sportowy SUMO KOLUCH.
• IV Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „MELPOMENA 2019”, które odbyło się w dniach 13-18 maja 2019 roku – realizatorem przedsięwzięcia była Gminna Biblioteka
Publiczna w Juchnowcu Kościelnym.

• IX Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru”, którego podsumowanie odbyło się 22 maja 2019
roku. Konkurs był realizowany przez Zespól Szkół
w Juchnowcu Górnym. Współorganizatorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Białymstoku
oraz Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny. Celem
Konkurs „Barwy Folkloru” jest wzrost zainteresowania i promowania ginącej sztuki ludowej wycinankarstwa i haftu krzyżykowego oraz propagowanie folkloru.
• 38 Rajd Podlaski, który odbył się w dniach
18-19 maja 2019 r. – realizatorem przedsięwzięcia
był Automobilklub Podlaski.

Ogłoszenia
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że firma „Fol-Met" Skup Folii Złomu
i Metali Kolorowych Krzysztof Urbanowicz,
17-210 Saki 2 odbiera złom i surowce wtórne,
w tym zbędne folie, pozostałe z działalności
rolniczej.
Dane kontaktowe do przedsiębiorcy:
• kontakt telefoniczny 604 877 488
• mailowy: fol-met@wp.pl

we, stanowiące odpady komunalne, powstałe
w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na
budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia
robót do właściwego organu administracji,
mogą być przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) w Hryniewiczach.
Odpady może przekazać mieszkaniec
Gminy Juchnowiec Kościelny, posiadający zabudowaną nieruchomość na te◆◆◆
renie gminy, który ma złożoną DEKLAUrząd Gminy Juchnowiec Kościelny przy- RACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
pomina, że odpady budowlane i rozbiórko- GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOBIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
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MUNALNYMI, po uprzednim poinformowaniu pracowników Referatu
Planowania Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa – osobiście
lub pod nr telefonów; 85 719 50 60 lub
85 719 50 61, co najmniej w przeddzień
planowanego wywozu odpadów.
Brak stosownego zgłoszenia w urzędzie będzie skutkowało nieprzyjęciem
odpadów w PSZOK-u.

W Złotnikach
z historią i muzyką
Złotniki, to wieś z bogatą historią
i tradycją. W tym roku miejscowość obchodzi 465 - lecie powstania. Z tej okazji
zapraszamy na piknik, który odbędzie
się 7 września od godz.17. Będą wystawy, pokazy, warsztaty, atrakcje dla dzieci
i dużo muzyki. Ośrodek Kultury
w Gminie Juchnowiec Kościelny zaplanował występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Jasionówki. Będą koncertowały również wspaniałe zespoły, które zaśpiewają
i zagrają na wschodnią nutę.

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

■ 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

■

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

■ 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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