
Szanowni Państwo 
Wakacje już dawno za nami, lato pozostało 
tylko we wspomnieniach i na zdjęciach zro-
bionych podczas urlopowych wyjazdów.  
Ten numer Biuletynu to też swego rodzaju 
wspomnienie wakacji i wielu ciekawych wyda-
rzeń, jakie w tym czasie miały miejsce. Ale nie 
tylko. Dużo się bowiem dzieje i jesienią. Mimo 
że w przyrodzie to czas stopniowego wycisza-

nia, w życiu gminy – można powiedzieć – odwrotnie. Zbliżający się 
koniec roku, to nie tylko czas podsumowań, ale też terminy zakoń-
czenia wielu zapisanych w budżecie zadań. Po półroczu widać, że ich 
realizacja przebiega w zdecydowanej większości zgodnie z zało- 
żeniami, a z pojawiającymi się po drodze trudnościami udało się 
uporać. Cieszą zwłaszcza inwestycje na naszych gminnych i powiato-
wych drogach, o czym piszemy w tym wydaniu biuletynu. A jeszcze 
bardziej cieszy, że podpisane zostały porozumienia, a Rada Gminy 
przeznaczyła środki na kolejne. Mam nadzieję, że i w przyszłym roku 
niejedną wspólna drogę zbudujemy.

Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny 

Coraz więcej dobrych dróg

Jeszcze w tym roku zakończonych zo-
stanie kilka ważnych inwestycji drogo-
wych na terenie gminy. 

Pierwsza z nich to, czekające na odbiór, 
nowo wybudowane rondo w Olmontach. 
Inwestycja obejmowała przebudowę skrzy-
żowania na drodze powiatowej wraz z do-

jazdami, a także wykonanie zatok autobuso-
wych i chodników. Koszt budowy to blisko 
350 tys. złotych z czego połowa to pieniądze 
z budżetu gminy Juchnowiec Kościelny. 

Ruszyły też prace na budowie odcin-
ka drogi powiatowej łączącej Olmonty z 
asfaltową drogą gminną w Stanisławo-

wie. Do 30 listopada br. ma tu być zbudo-
wana kanalizacja deszczowa oraz jezdnia 
i chodniki z kostki brukowej. Z budżetu 
gminy przeznaczono na tę inwestycję po-
nad 900 tys. zł, drugie tyle dołoży powiat 
białostocki.

Cd. na str. 4.
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Skrzyżowanie w Olmontach przed, w trakcie i po przebudowie
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Trzy sesje Rady Gminy         Juchnowiec Kościelny
22 sierpnia 2016 r.  
– XX sesja Rady Gminy  
Juchnowiec Kościelny

Podjęte uchwały:
u w sprawie uchwalenia „Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na 
lata 2016-2018” będących w posiada-
niu Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księ-
żynie (Dokument zawiera planowany za-
kres usług wodociągowo–kanalizacyjnych, 
przedsięwzięcia rozwojowo–moderniza-
cyjne w poszczególnych latach, przedsię-
wzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz 
wprowadzanie ścieków, nakłady inwesty-
cyjne w poszczególnych latach, sposoby 
finansowania planowanych zadań);
u w sprawie wyrażenia opinii do wnio-
sku o uznanie lasów za ochronne, po-
łożonych na terenie Gminy Juchnowiec 
Kościelny (wniosek zaopiniowano nega-
tywnie);
u w sprawie lokalizacji przystanków ko-
munikacyjnych na terenie Gminy Juch-
nowiec Kościelny (dotyczy Ignatek, ul. 
Przemysłowa, droga nr 106788B);
u o zmianie uchwały w sprawie wyzna-
czenia urzędu gminy jako jednostki obsłu-
gującej gminne jednostki budżetowe;
u w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Białostockiemu na 
realizację inwestycji drogowej w 2017 r. 
polegającej na opracowaniu dokumen-
tacji projektowej na „Budowę ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 
Nr 1483B na odcinku Biele – Złotniki” 
(przyznano kwotę 15 000 zł);
u w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Białostockiemu na realiza-
cję inwestycji drogowej w 2017 r. polega-
jącej na przebudowie wraz z rozbudową 
mostu przez rzekę Niewodnica wraz z 
dojazdami w miejscowości Lewickie (zo-

bowiązano się udzielić pomocy finansowej 
w kwocie 500 000 zł);
u w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Białostockiemu na dofi-
nansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa z rozbudową odcinka drogi 
powiatowej w miejscowości Olmonty (do 
końca nawierzchni bitumicznej w miej-
scowości Olmonty do nawierzchni bitu-
micznej na drodze gminnej nr 106834B 
w miejscowości Stanisławowo) gmina 
Juchnowiec Kościelny (udzielono pomocy 
finansowej w kwocie 850 000 zł);
u w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Białostockiemu na do-
finansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa wraz z rozbudową drogi 
powiatowej Nr 1483B Białystok – Juch-
nowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki 
– do dr.19 Etap III (gmina Juchnowiec Ko-
ścielny) w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019” (udzielono po-
mocy finansowej w kwocie 1 500 000 zł);
u o zmianie uchwały w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Powiatowi Biało-
stockiemu na realizację inwestycji drogo-
wej w 2016r. „Przebudowa z rozbudową 
odcinków dróg powiatowych Nr 1492B 
i Nr 1493B w miejscowości Olmonty” 
(udzielono pomocy finansowej w kwocie 
350 000 zł);
u w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej w postaci dotacji celowej dla Po-
wiatu Białostockiego na dofinansowanie 
działalności Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej (udzielono pomocy finansowej w 
wysokości 2 665,50 zł);
u w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.;
u w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Juchno-
wiec Kościelny na lata 2016-2019 wraz 
z prognozą kwoty długu i spłat zobowią-
zań na lata 2016-2021;
u w sprawie określenia zakresu przy-
sługujących ulg członkom rodzin wie-

Manewry strażackie 
W niedzielę, 9 październi-

ka br. odbyły się w Dorożkach 
manewry gminnych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Strażacy ćwiczyli m.in. gaszenie 
płonących traw, ratowanie po-
szkodowanego w wypadku sa-
mochodowym i gaszenie płoną-
cego pojazdu.

Manewry miały na celu 
sprawdzenie kondycji oraz sta-
nu przygotowań gminnych jed-
nostek OSP do działań. Akcje 
wyglądały to nie tylko efektow-
nie, ale też widać było profesjo-

nalizm i dobre wyszkolenie na-
szych strażaków. Po zakończeniu 
ćwiczeń poszczególne ich części 
podsumowali: Jan  Gradkowski, 
prezes Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Jan Trofimiuk, koor-
dynator do spraw ochrony prze-
ciwpożarowej w naszej gminie 
oraz Jerzy Górski, dowódca Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 
4 w Białymstoku.

Po manewrach, podczas spo-
tkania w świetlicy w Doroż-
kach, miała miejsce miła uro-
czystość. Wójt gminy Krzysztof 
Marcinowicz uhonorował Sta-
nisława Szczytko, który pełnił 
funkcję komendanta gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
przez ostatnich 41 lat! Były gra-
tulacje, podziękowania i grom-
kie „Sto lat”.

Druh Szczytko został komen-
dantem honorowym, a obowiąz-
ki komendanta gminnego OSP 
przejął Cezary Mańkowski.

Na mocy porozumienia 
podpisanego przez prezyden-
ta Białegostoku Tadeusza Tru-
skolaskiego i wójta gminy 
Juchnowiec Kościelny Krzysz-
tofa Marcinowicza rodziny 
wielodzietne z terenu gminy 
Juchnowiec Kościelny uczestni-
czące w programie Karta Dużej 
Rodziny mogą korzystać z ulg 
na przejazdy środkami trans-
portu zbiorowego Białostockiej 
Komunikacji Miejskiej. 

Komu przysługują ulgi?
Ulgi przysługują rodzinom 

mieszkającym na terenie gmi-
ny Juchnowiec Kościelny, z co 
najmniej trójką dzieci w wie-
ku do ukończenia 18. roku ży-
cia lub w wieku do ukończenia 
25. roku życia, w przypadku 
gdy dziecko uczy się w szko-

le lub szkole wyższej oraz bez 
ograniczeń wiekowych w przy-
padku dzieci legitymujących się 
orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepeł-
nosprawności – niezależnie od 
uzyskiwanych dochodów.

Jakie ulgi?
Na przejazdy autobusa-

mi Białostockiej Komunikacji 
Miejskiej w I i II strefie:

– 50% zniżki dla rodziców 
lub opiekunów prawnych na 
zakup imiennych biletów okre-
sowych zakodowanych na Bia-
łostockiej Karcie Miejskiej;

– 75% zniżki dla dzieci na 
zakup imiennych biletów okre-
sowych zakodowanych na Bia-
łostockiej Karcie Miejskiej;

–  95% zniżki dla dzieci z 
rodzin liczących pięcioro lub 

Ulgowe przejazdy z          Kartą Dużej Rodziny
Stanisław Szczytko, wieloletni komen-
dant gminny OSP
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lodzietnych z terenu gminy Juchnowiec 
Kościelny.

5 września 2016 r.  
– XXI sesja Rady Gminy  
Juchnowiec Kościelny

Podjęte uchwały:
u w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Białostockiemu na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 
1483B Białystok – Juchnowiec Kościel-
ny – Tryczówka – Wojszki do dr. 19 
Etap III (gm. Juchnowiec Kościelny)” w 
ramach „Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019” (udzielono pomocy fi-
nansowej w kwocie 1 500 000 zł);
u w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.;
u w sprawie zwolnienia Dyrekto-
ra Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Kleosinie z obowiązku realizacji tygo-
dniowego wymiaru zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych 
w roku szkolnym 2016/2017.

14 października 2016 r.  
– XXII sesja Rady Gminy  
Juchnowiec Kościelny

Podjęte uchwały:
u w sprawie nadania nazwy ulicy do-
tychczas nieoznaczonej we wsi Olmon-
ty, gmina Juchnowiec Kościelny;
u o zmianie uchwały w sprawie udzie-
lenie pomocy finansowej Powiatowi Bia-
łostockiemu na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego polegającego na opraco-
waniu dokumentacji projektowej: „Bu-
dowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
powiatowej Nr 1483B na odcinku Juch-
nowiec Kościelny – Wólka” (udzielono 
pomocy finansowej w kwocie 22 000 zł);

u o zmianie uchwały w sprawie udzie-
lenie pomocy finansowej Powiatowi Bia-
łostockiemu na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Opracowanie do-
kumentacji projektowej na przebudo-
wę z rozbudową drogi powiatowej Nr 
1494B w m. Niewolnica Nargilewska 
(gm. Juchnowiec Kościelny) (udzielono 
pomocy finansowej w kwocie 44 500 zł);
u o zmianie uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Białostoc-
kiemu na dofinansowanie zadania inwesty-
cyjnego polegającego na opracowaniu do-
kumentacji projektowej : „Budowa ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 
1483B na odcinku Wólka – Biele (gm. 
Juchnowiec Kościelny) (udzielono pomocy 
finansowej w kwocie 57 200 zł);
u o zmianie uchwały w sprawie udzielenie 
pomocy finansowej Powiatowi Białostoc-
kiemu na realizację inwestycji drogowej 
w 2016 roku „Przebudowa z rozbudowa 
drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku 
Baranki – Zimnochy” (udzielono pomocy 
finansowej w kwocie 800 000 zł);
u o zmianie uchwały w sprawie udzieleni 
pomocy finansowej Powiatowi Białostoc-
kimu na dofinansowanie zadania inwesty-
cyjnego pn. „Przebudowa z rozbudowa 
odcinka drogi powiatowej w miejscowo-
ści Olmonty (od końca nawierzchni bitu-
micznej w miejscowości Olmonty do na-
wierzchni bitumicznej na drodze gminnej 
nr 106834B w miejscowości Stanisławo-
wo) gm. Juchnowiec Kościelny (udzielono 
pomocy finansowej w kwocie 925 000 zł);
u w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym;
u w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.;
u w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finasów Gminy Juchnowiec 
Kościelny na lata 2016-2019 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowią-
zań na lata 2016-2021.

Wielka wakacyjna akcja Lato 
OK prowadzona przez Ośrodek 
Kultury w Gminie Juchnowiec 
Koscielny z inicjatywy i przy 
udziale Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Narko-
manii w Juchnowcu Kościelnym 
zainaugurowana 23 czerwca w 
Ignatkach-Osiedlu swój finał 
miała 28 sierpnia w Koplanach. 
Akcja skierowana była do dzie-

ci i młodzieży z terenu gminy. 
W jej programie oprócz rozryw-
ki i aktywnego wypoczynku były 
także przygotowane i przepro-
wadza00ne przez specjalistów 
spotkania profilaktyczne. 

Ekipa Lata OK przez dwa 
wakacyjne miesiące odwiedziła 
kilkanaście miejscowości, a z jej 
propozycji spędzenia wolnego 
czasu skorzystało kilkuset mło-
dych ludzi z terenu gminy.

Lato OK

KRONIKA: LIPIEC-SIERPIEŃ 2016

Dobra muzyka, koncert i 
dyskoteka pod gwiazdami, ale 
także szaleństwa na dmucha-
nej zjeżdżalni, suchy basen z 
piłeczkami, strzelanie z łuku i 
konkursy rodzinne – to tylko 
niektóre z atrakcji, jakie czeka-

ły na uczestników pikniku ro-
dzinnego w Ignatkach, który 
odbył się w sobotę, 9 lipca br. 
Imprezę zorganizowało sołec-
two Ignatki oraz Ośrodek Kul-
tury w Gminie Juchnowiec Ko-
ścielny.

Piknik w Ignatkach
więcej dzieci na zakup imien-
nych biletów okresowych za-
kodowanych na Białostockiej 
Karcie Miejskiej.

Jakie formalności?
W Urzędzie Gminy Juchno-

wiec Kościelny (ul. Lipowa 10), 
w pokoju nr 4 należy przedsta-
wić do zatwierdzenia prawi-
dłowo wypełniony wniosek o 
rejestrację rodziny (druk do po-
brania na stronie internetowej 
urzędu lub w urzędzie). Przy 
składaniu wniosku należy oka-
zać Kartę Dużej Rodziny oraz: 

– w przypadku rodziców lub 
opiekunów prawnych – dowód 
osobisty wnioskodawcy; 

– w przypadku rodzin za-
stępczych – kopię prawomoc-
nego orzeczenia sądu o umiesz-
czeniu dziecka w rodzinie 

zastępczej lub umowę o usta-
nowienie rodziny zastępczej. 

Zatwierdzony wniosek nale-
ży złożyć w punkcie obsługi in-
teresantów BKM (Białystok, ul. 
Lipowa 16, w godz. 9-17; Biały-
stok, ul. Składowa 11, w godz.: 
poniedziałki 8-17, wtorek-pia-
tek 7.30-15.30), gdzie nastąpi 
rejestracja rodziny i zakodowa-
nie ulgi na imiennej Białostoc-
kiej Karcie Miejskiej.

Od kiedy?
Wnioski w Urzędzie Gminy 

Juchnowiec Kościelny zatwier-
dzane są od 26 września 2016 
r. w godz. pracy urzędu (po-
niedziałek 9-17, wtorek-piątek 
7.30-15.30).

Ulga przysługuje od momen-
tu zakodowania jej na imiennej 
Białostockiej Karcie Miejskiej.

Ulgowe przejazdy z          Kartą Dużej Rodziny
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15 lipca naszą gminę odwie-
dzili studenci Letniej Międzyna-
rodowej Szkoły Logistyki Wy-
działu Zarządzania Politechniki 
Białostockiej. Goście zwiedzi-
li Domek Twórczości E. Redliń-
skiego oraz Frampol Ranczo, po 
którym oprowadzali właścicie-
le – Renata i Jacek Kowaliko-
wie. Uczestniczący w spotka-

niu członkowie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Brończan „Brończany 
Razem” zaprezentowali wypiek 
sękacza, co wzbudziło ogromne 
zainteresowanie gości. 

Spotkanie we Frampolu od-
było sie w ramach współpracy 
między gminą Juchnowiec Ko-
scielny a Wydziałem Zarządza-
nia Politechniki Białostockiej.

Goście z Chin i Ukrainy

„Dziesiątką” do          Koplan Kolonii
Od 1 września br. autobusy 

linii 10 Białostockiej Komu-
nikacji Miejskiej mają swój 
końcowy przystanek w Ko-
planach Kolonii. 

O przedłużenie linii za-
biegali sołtysi Brończan, Ko-
plan, Koplan Kolonii i Igna-
tek – dzięki ich staraniom oraz 
zaangażowaniu Wójta Gminy 
Juchnowiec Kościelny, miesz-
kańcy tych miejscowości zy-
skują nowe, dogodne połącze-
nie z Białymstokiem. Są to 22 
kursy w dni robocze, 12 w so-
boty i 6 w niedziele i święta. To 

w bardzo znaczącym stopniu 
poprawia komunikację na tym 
terenie. 

Wszystkie autobusy BKM 
obsługujące linię 10, które do-
tychczas zawracały na pętli 
przy ul. Mazowieckiej w Księ-
żynie, jadą do skrzyżowania 
z ulicą Przemysłową w Ignat-
kach i tą ulicą do ronda w Ko-
planach Kolonii. Tą samą trasą 
wracają do Białegostoku. 

Na terenie gminy Juchnowiec 
Kościelny kursują obecnie auto-
busy linii 104, 110, 10, 11 i 7 
oraz 200, 201 i 202. Autobusy 

KRONIKA: LIPIEC-SIERPIEŃ 2016

Sołtysi w Licheniu
2 i 3 lipca delegacja sołty-

sów z gminy Juchnowiec Ko-
ścielny wzieła udział w Kon-
ferencji „Wiejska Polska” w 
Licheniu, podczas której m.in. 
wręczono nagrody w konkursie 
„Fundusz Sołecki – najlepsza 
inicjatywa” oraz w XXIV Ogól-
nopolskiej Pielgrzymce Sołty-
sów i Środowisk Wiejskich do 
Matki Bożej Licheńskiej. Przed 

rozpoczęciem Mszy św. miał 
miejsce przemarsz pocztów 
sztandarowych przedstawicieli 
sołtysów z całej Polski, a także 
wystąpienie Ireneusza Niewia-
rowskiego, prezesa Krajowe-
go Stowarzyszenia Sołtysów. Po 
nabożeństwie złożono kwiaty 
na grób bp. Romana Andrze-
jewskiego, byłego duszpasterza 
rolników.

Cd. ze str. 1.

W trakcie realizacji jest też 
budowa kanału deszczowego 
oraz nawierzchni pieszo-jezd-
nych z kostki polbrukowej w 
Solniczkach na osiedlu Nasz 
Dom. Koszt budowy wyniesie 

blisko 660 tys. zł, z czego 20% 
to wkład mieszkańców osiedla, 
a pozostałe 80% to środki z bu-
dżetu gminy. Termin realizacji 
tej inwestycji to również 30 li-
stopada br.

Do zakończenia zmierzają  
też prace na drodze gminnej w 

Coraz więcej 
dobrych dróg

Miejsca parkingowe na ul. Wyszyńskiego w Kleosinie

Budowa drogi – Księżyno-Kolonia 
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„Dziesiątką” do          Koplan Kolonii

KLEOSIN
W niedzielę, 24 lipca rozpo-

częło się doroczne święto gmi-
ny Juchnowiec Kościelny. Ofi-
cjalnego otwarcie, w imieniu 
wójta dokonała zastępca wój-
ta Mirosława Jaroszuk. Głów-
nymi punktami imprezy były: 
II Uliczny Bieg „Przybij Piąt-
kę w Kleosinie”, występ zespo-
łu „Exaited”, pokaz zumby oraz 
koncert „Srebrnych Nutek”. W 
5-kilometrowym biegu wystar-

towało 174 zawodniczek i za-
wodników nie tylko z gminy, ale 
także z Polski i zagranicy. Naj-
szybszy wśród mężczyzn był 
Maciej Bielawiec z Kleosina, 
przed Andrzejem Leończu-
kiem z Białegostoku oraz Mar-
kiem Rzemienieckim z Dobrzy-
niewa. Wśród kobiet najszybciej 
na metę przybiegła Beata Lupa 
z Wilkowa Starego, a tuż za nią 
Anna Gosk z Białegostoku i Ju-
lita Kropiewnicka z Horodnian.

Dni Ziemi Juchnowieckiej

KRONIKA: LIPIEC-SIERPIEŃ 2016

BKM obsługujące linie 200, 201 
i 202 kursują wyłącznie na tere-
nie gminy i dowożą mieszkań-
ców do przystanku linii 104 w 

Juchnowcu Kościelnym. Tu pa-
sażerowie mogą przesiąść się na 
autobusy linii 104 lub 110, żeby 
dojechać do Białegostoku. Od 
lipca 2015 roku są to dwa kur-
sy poranne, jeden południowy 
i dwa popołudniowe na każdej 
linii adopasowane do rozkładu 
jazdy linii 104. 

Koszt utrzymania publicznej 
komunikacji autobusowej w 
gminie Juchnowiec Kościelny 
w 2016 roku planowany jest na 
około 1 mln 700 tys. zł. Koszt 
przedłużenia linii 10 wyniesie 
ok. 2,5 tys. zł miesięcznie. 

Księżynie-Kolonii. Ta inwesty-
cja obejmuje budowę kanału 
deszczowego, nawierzchni asfal-
towej, zjazdów i chodnika jed-
nostronnego. Planowany termin 
zakończenia prac to 31 paź-
dziernika br. 

Od połowy października 
trwają prace na drodze powia-
towej Baranki – Zimnochy. In-
westycja obejmuje odwodnie-
nie, podbudowę i wykonanie 
nawierzchni asfatowej.

W ostatnim czasie przepro-
wadzone zostało także cztero-
krotne powierzchniowe utrwa-
lenie dwóch odcinków dróg 
gminnych: na drodze do Lewic-

kich-Kolonii (od drogi powiato-
wej do istniejącej nawierzchni 
asfaltowej) oraz na ul. Szkol-
nej w Juchnowcu Górnym. 
Na ul. Wyszyńskiego w Kleosi-
nie, na wniosek mieszkańców, 
przeprowadzono zmianę orga-
nizacji ruchu z wyznaczeniem 
miejsc parkingowych na części 
chodników. Podpisane zostały 
umowy na budowę kolejnych 
dróg gminnych: ul. Jeździec-
kiej w Ignatkach-Osiedlu, ul. 
Drozda w Olmontach i ul. 
Magnackiej w Izabelinie. Ter-
min zakończenia tych inwesty-
cji przewidziany jest jeszcze w 
tym roku.

Osiedle Nasz Dom – prace budowlane i nowa nawierzchnia 
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Hryniewicze mają świetlicę           z prawdziwego zdarzenia
W sobotę, 3 września br. 

miało miejsce oficjalne otwar-
cie świetlicy w Hryniewiczach. 
Symbolicznego przecięcie wstę-
gi dokonali: sołtys wsi Hrynie-
wicze Elżbieta Stankiewicz, 
przewodnicząca Rady Gminy 
Juchnowiec Kościelny Joanna 

Januszewska oraz wójt gminy 
Juchnowiec Kościelny Krzysz-
tof Marcinowicz. Świetlicę po-
święcili: proboszcz parafii kato-
lickiej pw. św. Jana Pawła II w 
Ignatkach-Osiedlu, ks. Bogu-
sław Zieziula oraz proboszcz 
parafii prawosławnej pw. św. Je-

KOPLANY
W poniedziałek, 25 lipca od-

były się V Towarzyskie Zawody 
Wędkarskie o Złotą Rybkę Juch-
nowiecką. Najważniejsze tro-
feum trafiło do pani Emilii Kon-
drusik, która złowiła blisko 3 kg 
ryb. Drugie miejsce zajął pan Łu-

kasz Gałązka, a trzecie pan Pa-
weł Borysewicz. Nagrodę za 
największą złowioną rybę zdo-
była pani Beata Hojna. Zawo-
dy organizował Ośrodek Kultury 
w Gminie Juchnowiec Kościelny 
oraz Polski Związek Wędkarski 
Okręg w Białymstoku. 

KRONIKA: LIPIEC-SIERPIEŃ 2016

JANOWICZE
We wtorek, 26 lipca, miało 

miejsce spotkanie pod hasłem 
„Łączymy pokolenia”. Zgroma-
dziło ono uczestników w każ-
dym wieku – od najmłodszych, 
po seniorów – a każdy mógł po-
czuć się jak w rodzinie. Dzieci 
pod okiem animatorów korzy-
stały z gier i animacji, seniorzy 
tańczyli, śpiewali i dopingowa-
li maluchów. Imprezę zakończy-
ło ognisko.  

KLEOSIN
Impreza „Sportowa Gmina” 

odbyła sie w środę, 27 lipca na 
„Orliku”. Głównym jej punk-
tem był turniej piłki nożnej dru-
żyn dziennikarzy, pracowników 

Wydziału Historyczno-Socjolo-
gicznego UwB oraz Wójta Gmi-
ny Juchnowiec Kościelny. Panie 
dały wspaniały popis zumby, a 
dzieci chętnie uczestniczyły w 
sportowych animacjach.

Kamień węgielny 
wmurowany w kościele 
w Ignatkach-Osiedlu

W sobotę, 15 paździeni-
ka br. odbyło się wmurowa-
nie kamienia węgielnego w 
kościele budowanym przy uli-
cy Hryniewickiej w Ignatkach- 
-Osiedlu. Akt poświęcenia pod-
pisany m.in. przez obecnego na 
uroczystości wójta gminy Juch-
nowiec Kościelny Krzysztofa 
Marcinowicza i tablica z pocho-
dzącym z watykańskiej bazy-
liki św. Piotra fragmentem ce-
gły przekazanym przez papieża 
Franciszka, zostały wmurowane 
w ścianę w przedsionku powsta-
jącej świątyni. 

Mszę św. koncelebrowa-
li: metropolita białostocki abp 
Edward Ozorowski, abp Sta-
nisław Szymecki, proboszcz 
parafii w Ignatkach-Osiedlu ks. 
Bogusław Zieziula oraz kilku-
dziesięciu kapłanów. W uro-
czystości uczestniczyli radni 
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Hryniewicze mają świetlicę           z prawdziwego zdarzenia

Objazd północnej części 
gminy odbył się we czwartek, 
28 lipca. Przewodnikiem był 
Roman Błoszyński. Trasa prze-
biegała przez miejsca, z którymi 
związane były znane postaci lub 
wydarzenia: pierwszy prezydent 
Białegostoku Józef K. Puchalski, 

bitwa konfederatów barskich z 
wojskami rosyjskimi, osada bo-
jarska z XV wieku czy dawny 
folwark parafii juchnowieckiej. 
Ani bardzo niesprzyjająca pogo-
da, ani utrudnienia na drogach 
nie zniechęciły pasjonatów lo-
kalnej historii. 

KRONIKA: LIPIEC-SIERPIEŃ 2016

NIEWODNICA NARG./OLMONTY/HORODNIANY/KSIĘŻYNO

FRAMPOL
Kapryśna aura nie wystraszy-

ła również uczestników „Kultu-
ralnego piątku”. Wydarzeniem 
wieczoru była premiera książ-
ki Teresy Radziewicz „pełno 
światła”. Poetka mieszka w Juch-
nowcu Górnym, a jej twórczość 
doceniona została na wielu kra-
jowych konkursach. Wiersze za-
prezentowali publiczności człon-
kowie grupy tetralnej „Trylobit” 
działającej przy Ośrodku Kultu-
ry. Drugą część wieczoru wypeł-
nił zespół Alu Bambu Pikczu 

koncertem „Mama i Tata, jako 
zaprogramowane źródło naszego 
pochodzenia”, do którego obraz 
na żywo malował artysta Grze-
gorz Radziewicz. 

HERMANÓWKA
W sobotę, 30 lipca, do rywa-

lizacji o mistrzostwo wojewódz-
twa podlaskiego w petanque sta-
nęło 8 zespołów. Po trwających 
blisko 6 godzin rozgrywkach mi-
strzostwo zdobył zespół z Gib.
Zwycięzcom statuetki wręczy-
li: wójt gminy Juchnowiec Ko-
ścielny Krzysztof Marcinowicz 
oraz dyrektor Ośrodka Kultury 
Krzysztof Sokólski.

rzego w Białymstoku, ks. Grze-
gorz Misijuk.

Po części oficjalnej miesz-
kańcy Hryniewicz zaprosili go-
ści na przygotowaną przez sie-
bie biesiadę, dzieci bawiły się 
na dmuchańcach, a wieczór za-
kończył się dyskoteką. 

Budynek świetlicy zbudowa-
ny na częściowo już zagospoda-
rowanej działce z placem zabaw 
i zewnętrzną siłownią, to blisko 
120 metrów kw. powierzchni 
użytkowej: duża sala, zaplecze, 
dwie łazienki i poddasze z trze-
ma pomieszczeniami.

gminy Juchnowiec Kościelny z 
przewodniczącą Joanną Janu-
szewską, przedstawiciele admi-
nistracji rządowej, samorządu 
województwa i powiatu, służb 
mundurowych, a także licznie 
zgromadzeni parafianie i go-
ście. 

Nową parafię abp Edward 
Ozorowski erygował 29 czerwca 
2014 roku. Powstała ona na tere-
nie wyłączonym z parafii pw. św. 
Stanisława w Białymstoku i św. 
Józefa Rzemieślnika w Księżynie. 
Miejsce pod budowę kościoła 
znajduje się na wzgórzu zwanym 
Ostrą Górką. Do parafii należą: 
Ignatki-Osiedle, Śródlesie, Hry-
niewicze oraz tzw. Ignatki Las. 
Prace ziemne przy budowie ko-
ścioła rozpoczęto 16 marca br. 
Świątynia architektonicznie na-
wiązuje do bazyliki Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny w Wa-
dowicach, gdzie ochrzczony był 
św. Jan Paweł II. Jest to pierwszy 
w Archidiecezji Białostockiej ko-
ściół pw. św. Jana Pawła II, będą-
cy wotum wdzięczności za kano-
nizację Papieża Polaka. 
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Urząd Gminy  
Juchnowiec Kościelny

ul. Lipowa 10,  
16-061 Juchnowiec Kościelny

tel. 85 713 28 80,  
fax 85 713 28 81

sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

Godziny pracy urzędu:  
poniedziałek 9.00-17.00 
od wtorku do piątku  

7.30-15.30

WYBRANE TELEFONY

u Przewodnicząca Rady Gminy, 
    tel.        85 713 28 84
    tel. kom.           697 011 593
u Sekretariat
    tel. 85 713 28 80 w. 80, fax 85 713 28 81
    tel. kom.            516 137 164
u Skarbnik
    tel.        85 713 28 88 
u Podatki – Referat Finansów i Budżetu
    tel.        85 713 28 91
u Ewidencja działalności gospodarczej 
    tel.        85 713 28 87
u Ewidencja Ludności, USC
    tel.        85 713 28 85
u Zakład Gospodarki Komunalnej 
    tel.        85 850 10 88

u Referat Inwestycji i Gospodarki  
    Komunalnej – Inwestycje
    tel.       85 713 28 95
    tel. kom.            697 011 627
    Drogi i transport  tel.       85 713 28 94
    tel. kom.            697 011 598
u Referat Planowania Przestrzennego, 
    Ochrony Środowiska i Rolnictwa
    tel.            85 719 50 60, 85 719 50 61
    tel. kom.                          697 011 609
    wycinka drzew  tel.          85 713 28 92
u Gminny Ośrodek Pomocy 
     Społecznej – świadczenia rodzinne
     tel.        85 663 23 92 
      – pomoc społeczna
     tel.        85 663 11 17

www.juchnowiec.gmina.pl
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JUCHNOWIEC DOLNY
W niedzielę, 31 lipca, zakoń-

czyło się doroczne, ośmiodnio-
we święto gminy Juchnowiec 
Kościelny. Tradycyjnie już, „Fi-
nałowa niedziela” obfitowała 
w atrakcje i dla dzieci, i dla do-
rosłych, a kapryśna w tym roku 
pogoda nie przeszkodziła miesz-
kańcom gminy i gościom w do-
brej zabawie. Niedzielną imprezę 
rozpoczęła spartakiada sołecka. 
W sportowych (ale nie tylko) 
zmaganiach najlepiej poradzi-
ła sobie reprezentacja Juchnow-
ca Dolnego i przechodni Puchar 
Wójta trafił do tej miejscowości. 
Drugie miejsce zajęły Solniczki, 

a trzecie Kleosin. Po spartakia-
dzie także nie brakowało atrak-
cji: zaprezentowali się piłkarze 
Magnata Juchnowiec, Kreatyw-
ne Babeczki z Hołówek Dużych 
przygotowały wystawę własne-
go rękodzieła, dzieci bawiły się 
na dmuchanych placach zabaw, 
brały udział w grach animacyj-
nych, a wieczorem rozpoczęła się 
biesiada z udziałem Piotra Prę-
gowskiego, czyli Pietrka z serialu 
„Ranczo” i zespołu Looka. „Fi-
nałową niedzielę” zakończyła 
dyskoteka z grupą „Forti”. 

Organizatorem Dni Ziemi 
Juchnowieckiej był Urząd Gmi-
ny oraz Ośrodek Kultury.

KRONIKA: LIPIEC-SIERPIEŃ 2016

Kulinarny piknik w Koplanach
W sobotę, 27 sierpnia br. w 

Brończanach odbył się Piknik 
Kulinarny. W ramach impre-
zy można było wziąć udział w 
konkursie na potrawę z ziem-
niaków, spróbować sił w wy-
piekaniu sękacza i przyjrzeć się 
pracy znakomitego francuskie-

go kucharza Bruno Schneide-
ra, szefa kuchni warszawskiej 
restauracji Michel Moran. Pik-
nik współorganizowany przez 
Ośrodek Kultury i Stowarzy-
szenie „Brończany Razem” za-
kończył się biesiadą i dyskote-
ką pod gwiazdami.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
oraz Dyrektor Ośrodka Kultury

wszystkich mieszkańców
na gminne obchody 98. rocznicy

serdecznie zapraszają

MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY
W KOŚCIELE PARAFIALNYM W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

PRZEMARSZ POD POMNIK ZA WIARĘ I WOLNOŚĆ,
PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWE, ZŁOŻENIE KWIATÓW

SPOTKANIE W OŚRODKU KULTURY
W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

GODZ. 11.30

GODZ. 12.30

GODZ. 13.00

ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI

11.11
2016

PROGRAM


