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Szanowni Państwo
Jeszcze niedawno zapraszałem Państwa
na jubileuszowy Bieg Konopielki i Dni Ziemi
Juchnowieckiej, a dziś – na kolejnych stronach Biuletynu – zamieszczamy relacje
z tych bardzo udanych i mających swoją
markę imprez. Tegoroczne święto Gminy
było wyjątkowe, bo wpisało się w nie 470-lecie powstania parafii w Juchnowcu Kościelnym – było więc i historycznie, i rozrywkowo, kulturalnie i sportowo. Kto nie był i nie skorzystał
z atrakcji przygotowanych przez Ośrodek Kultury przy wsparciu
Urzędu Gminy – niech żałuje i już dziś rezerwuje czas na przyszły rok. Jednak lato w naszej gminie, to nie tylko czas świętowania. Kontynuujemy inwestycje. Widać to zwłaszcza na drogach:
w Kleosinie, Barankach, Śródlesiu. Nie zwalniamy tempa mimo
wakacji, ale Państwu życzę udanych urlopów, dobrego wypoczynku i lepszej niż dotychczas pogody.
Krzysztof Marcinowicz
wójt gminy Juchnowiec Kościelny

Oficjalne otwarcie Dni Ziemi Juchnowieckiej 2017 przez wójta gminy Juchnowiec Kościelny, Krzysztofa Marcinowicza

Dni Ziemi Juchnowieckiej 2017
– historycznie, kulturalnie, rozrywkowo i sportowo
W sobotę, 1 lipca br.,
rozpoczeło się doroczne
święto gminy Juchnowiec
Kościelny. W tym roku
podczas Dni Ziemi Juchnowieckiej w szczególny
sposób akcentowane było
470-lecie powstania parafii Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym.
W organizację wydarzeń, włączył się proboszcz
parafii, ks. dziekan Andrzej
Kondzior, a całość przygotował Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec

Kościelny przy wsparciu
Urzędu Gminy Juchnowiec
Kościelny.
1 lipca do Sanktuarium
Królowej Rodzin w Juchnowcu Kościelnym z kate-

dry białostockiej wyruszyła
XXI piesza pielgrzymka.
Jak co roku, wzięło w niej
udział wielu mieszkańców gminy. Wśród nich
był m.in. bp Henryk Cie-

reszko, ks. Grzegorz Maliszewski, wójt Krzysztof
Marcinowicz i dyrektor
ośrodka kultury Krzysztof
Sokólski.
Cd. na str. 2.
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Dni Ziemi Juchnowieckiej 2017
– historycznie, kulturalnie, rozrywkowo i sportowo

Cd. ze str. 1.
Po uroczystościach religijnych w Ośrodku Kultury otwarta została wystawa
poświęcona historii Ziemi
Juchnowieckiej i 470. rocznicy utworzenia parafii. Ekspozycja powstała w oparciu
o drugie wydanie monografii
„Juchnowiec. Dzieje parafii”
autorstwa ks. Stanisława Niewińskiego. Wystawę otworzyli: bp Henryk Ciereszko, ks.
Andrzej Kondzior, ks. Stanisław Niewiński, wójt Krzysztof Marcinowicz oraz dyrektor
OK Krzysztof Sokólski.
Po południu bawiono
się na pikniku rodzinnym w
Juchnowcu Dolnym, gdzie

toczyła się rywalizacja w
Spartakiadzie Sołeckiej o
Puchar Wójta. Zwyciężyło
sołectwo Ignatki-Osiedle,
drugie miejsce zajeło sołectwo Lewickie-Stacja, a
trzecie sołectwo Zaleskie.
Zwycięzcami byli jednak
wszyscy, bowiem liczyła się
dobra zabawa, a ta była fantastyczna. Zawiodła jedynie
pogoda, która pod wieczór

pokrzyżowała plany uniemożliwiając występy zespołów muzycznych.
W niedzielę odbył się na
Jarmark Historyczny. Były
pokazy pojedynków szlacheckich, wystrzały z rusznic, a także prezentacje
dawnych zawodów – garncarza, bednarza, czy kowala.
Członkowie Stowarzyszenia
„Brończany Razem” upie-

Przez dwa pierwsze dni święta gminy gościliśmy mieszkańców Weidenbergu, naszej gminy
partnerskiej, którzy m.in. próbowali sił w wypiekaniu sękacza
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kli sękacz. Działały stoiska
przygotowane przez grupy
współpracujące z Ośrodkiem Kultury z Hołówek
Dużych i Janowicz, na scenie śpiewały „Koplanianki”.
W stroju z epoki wystąpił
wójt gminy odczytując oryginalny tekst aktu fundacyjnego juchnowieckiej parafii
Stanisława Zachariaszewicza Włoszka z 1547 roku.

Wyjątkowy weekend zakończył się w wyjątkowy
sposób – koncertem muzyki barokowo-renesansowej
„Florilegium
musicum”,
który odbył się w zapełnionym po brzegi kościele parafialnym. Muzycy – Bożena
Bojaryn-Przybyła (sopran),
Rafael Gabriel Przybyła (obój barokowy, obój da
caccia, flet, obój Marigaux),
Dariusz Hajdukiewicz (organy skrzyniowe) – dostarczy-

li słuchaczom wspaniałych
wrażeń.
W poniedziałek, 3 lipca,
chętnych do złowienia Złotej Rybki Juchnowieckiej
było więcej, niż stanowisk
na stawie w Koplanach.
Każdy liczył na dobre branie, ale najlepszy okazał
się Dariusz Piast z Białegostoku, drugi był Kamil Orłowski z Kleosina, a trzeci
Grzegorz Kurcewicz z Białegostoku. Największą rybę

(25-centymetrowego lina)
złowił Jacek Wasilewski z
Białegostoku. Zawody podsumowano przy bigosie, kawie i wędkarskich żartach.
Nagrody wręczyła sekretarz gminy Teresa Rudzik
oraz dyrektor OK Krzysztof Sokólski.
Wtorek poświęcony był
na lekcję historii o Ziemi
Juchnowieckiej, którą poprowadził ks. Stanisław Niewiński. Autokarowa wyprawa
rozpoczęła się od XII-wiecznego grodziska w Zajączkach, a wiodła poprzez dwór
i cerkiew w Kożanach, Mieńkowszyznę,
Niewodnicę
Brzoszeńską, by zakończyć
się w Hermanówce, gdzie
na uczestników wyprawy w
przeszłość czekało ognisko i
ciepły posiłek.

W środę, 5 lipca, w Brończanach rozegrany został turniej piłki nożnej o Puchar
Wójta Gminy Juchnowiec
Kościelny. Zmierzyły się cztery zespoły: drużyna Wójta
Gminy Juchnowiec Kościelny, reprezentacja OSP, ekipa
przyjaciół Ośrodka Kultury
oraz Stowarzyszenie „Brończany Razem”. Zwyciężyli
gospodarze, a zacięta rywalizacja nie przeszkodziła we
wspólnym biesiadowaniu.
Czwartek w ramach Dni
Ziemi Juchnowieckiej 2017
wypełniła wakacyjna akcja
Lato OK. Spotkanie odbyło
się w Olmontach. Były gry
zabawy, konkursy, dużo radości i śmiechu.
Cd. na str. 4.
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Dni Ziemi Juchnowieckiej 2017
– historycznie, kulturalnie, rozrywkowo i sportowo

Cd. ze str. 3.
W piątek, 7 lipca, miał
miejsce wieczór autorski –
pod piękną, kilkusetletnią
lipą w ogrodzie parafialnym
w Juchnowcu Kościelnym
– poświęcony książce ks.
Stanisława Niewińskiego
„Juchnowiec. Dzieje parafii”, której drugie wydanie
właśnie się ukazało. Ksiądz
Stanisław wyczerpująco i
niezwykle barwnie odpowiadał na pytania, rozwiewał watpliwości, zdradzał
tajniki swojego pisarskiego
warsztatu. Uczestniczący w
spotkaniu mogli też obejrzeć
stare mapy i fotografie, a także otrzymać autograf autora.
Wieczór poprowadził Marek
Muszyński.
Dni Ziemi Juchnowieckiej zakończyły się w Kleosinie. Tam odbył się III
Bieg Uliczny „Przybij Piątkę w Kleosinie”, koncert
Mezo i piknik rodzinny.
Mimo kiepskiej pogody zabawa była wspaniała i każdy
mógł wybrać coś dla siebie:
szalone gry i zabawy dla
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dzieci, występ „Srebrnych
Nutek” dla starszych, bieg
na 5 kilometrów dla aktywnych i miłośników sportu,
no i energetyczny koncert
Mezo dla wszystkich.
Bieg „Przybij Piatkę w
Kleosinie” zgromadził rekordową liczbę uczestników. Wystartowało 219
zawodniczek i zawodników.
Najszybciej pobiegli Arkadiusz Ostaszewski z Raczek
i Anna Gosk z Białegostoku.
Najszybszym zawodnikiem
spośród mieszkańców gminy
Juchnowiec Kościelny okazał
się Juliusz Kołodko, drugie miejsce
zajął Jan Osipczuk
(obaj z Olmont),

trzeci był Marcin Matejczyk
(Lewickie). Wśród gminnych biegaczek bezkonkurencyjna okazała się Julita
Kropiewnicka (Horodniany). Drugie miejsce zajęła
Ewelina Savickis (Ignatki-Osiedle), a trzecie Katarzyna Klimczuk (Kleosin).
W czołowej dziesiątce
uplasował się Jacek Mezo
Mejer. – Mogło być lepiej. Za szybko pobiegłem
pierwsze okrążenie i potem
zabrakło trochę mocy – podsumował swój start Mezo.
Na szczęście mocy nie bra-
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kowało podczas koncertu.
Mimo deszczu zabawa była
kapitalna, a na bis wspólnie śpiewaliśmy słowa hitu:
„Jeszcze tylko końcówka.
Trzysta, dwieście, stówka i
życiówka!!!”
Organizatorzy dziękują
wszystkim, którzy wsparli
Dni Ziemi Juchnowieckiej
2017.

Droga do Baranek
przebudowana

Świetlica wiejska i garaż OSP
w Hermanówce jak nowe
Przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy
wiejskiej i garażu OSP w
Hermanówce poza poprawą funkcjonalności obiektu, w znacznym stopniu
wpłyneła także na jego estetykę. Wprowadzono zmiany w wyglądzie elewacji,
w jej wykończeniu i kolorystyce. Pomalowano salę
główną świetlicy oraz pomieszczenie garażu. Wykonano pochylnię dla osób

niepełnosprawnych i schody zewnętrzne z palisady i
kostki betonowej. Przebudowano też istniejące chodniki. Większość pomieszczeń
świetlicy wiejskiej i garaż
OSP będą ogrzewane pompą cieplną.
Inwestycja realizowana
była od połowy listopada
2016 r. do połowy maja br.
Jej wartość to 206 566,24 zł.
Została sfinansowana z budżetu gminy.
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Od wiosny do lipca br.
trwały wznowione prace na
drodze powiatowej Baranki–Zimnochy, na odcinku o
długości 670 m. Wybudowano nową nawierzchnią asfaltową, przepusty pod drogą,
rowy odwadniające i zjazdy. Wartość robót wyniosła
blisko 1,5 mln zł. Inwestycja była finansowana przez
Powiat Białostocki i gminę Juchnowiec Kościelny. Z
budżetu gminy przeznaczono
na ten cel 763 tys. zł.

Budowa ulic Leszczynowej i Jarzębinowej w Śródlesiu
Ulice
Leszczynowa
i Jarzębinowa w Śródlesiu będą miały nową
nawierzchnię z kostki brukowej. Jej łączna długość to
około 500 m. Prace rozpoczęto od ul. Leszczynowej.
Wybudowane zostaną chodniki, kanalizacja deszczowa,
zjazdy indywidualne i wloty
do ulic: Bukowej, Sosnowej,
Jarzębinowej, Podleśnej i do
drogi powiatowej Białystok–
–Bielsk Podlaski. Przewidywany termin zakończenia
robót to 30 września 2017 r.
Inwestycja o wartości prawie 1,4 mln zł finansowana
jest z budżetu gminy.
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
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Z ostatnich sesji Rady Gminy Juchnowiec

Majową sesję rady
gminy zdominowały dwa
tematy – udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Juchnowiec Kościelny z
tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r. oraz
zatwierdzenie stawek za
wodę i ścieki.
Anna Jakuć, skarbnik
gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016.
Wynika z niego, że planowane dochody budżetu gminy

zrealizowano w wysokości
62 511 633 zł, tj. 105,64%
planu, zaś zakładane wydatki wynoszące 59 097
860 zł wykonano w wysokości 53 105 105,96 zł, co
stanowi 89,86 %. Budżet
gminy Juchnowiec Kościelny za 2016 rok zamknął się
nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica między
dochodami i wydatkami) w
kwocie 9 406 527,75 zł.
Uwzględniając osiągnięte wyniki w zakresie wyko-

Na sesji rady gminy, która odbyła się 30 maja br. radni udzielili absolutorium wójtowi Krzysztofowi Marcinowiczowi za 2016 rok. Nikt z
radnych nie głosował przeciwko, dwóch wstrzymało się od głosu.

nania budżetu 2016 r., 30
maja 2017 r. na sesji rady
gminy, radni udzieli absolutorium wójtowi Krzysztofowi Marcinowiczowi za 2016
rok, obdarzając go mandatem zaufania. Nikt z radnych
nie głosował przeciwko,
dwóch radnych wstrzymało
się od głosu.
Na sesji juchnowieccy
samorządowcy uchwalili
także stawki za dostarczanie
wody pitnej i odprowadzanie
ścieków sanitarnych. Stawka
za 1 m3 wody pozostała na
dotychczasowym poziomie i
wynosi 2,27 zł brutto. Radni podnieśli stawkę za ścieki
o 0,40 zł. Od 1 lipca 2017 r.
stawka za 1 m3 ścieków będzie wynosić 5,89 zł brutto.
Podwyżka stawki za ścieki – jak wyjaśnił Krzysztof
Gołaszewski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – wynika z dwukrotnej
podwyżki cen ścieków odprowadzanych do miejskiej

sieci kanalizacyjnej Białegostoku eksploatowanej przez
Wodociągi Białostockie w
okresie od 1 stycznia 2016
r. do dnia dzisiejszego.
Za stawkami głosowało 9
radnych, 1 radny był przeciw,
a 2 wstrzymało się od głosu.
Jednak zgodnie z ustawą,
rada gminy nie ma realnego
wpływu na wysokość stawek. Gdyby radni nie opowiedzieli się za podwyżką,
ta i tak weszłaby w życie.
Rada gminy uchwaliła
również zmiany w budżecie
gminy w związku m.in. z pozyskaną dotacją w wysokości
35 000 zł z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na zakup zestawu narzędzi
hydraulicznych dla OSP Lewickie i w kwocie 5 000 zł
na zakup sprzętu przeciwpożarowego z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
Ponadto zwiększono wydatki na inwestycje.

Wspólne zakupy prądu w aglomeracji białostockiej
Gmina
Juchnowiec
Kościelny jako jedna z
dziesięciu z białostockiej
aglomeracji, podpisała porozumienie w sprawie
wspólnego zakupu energii
elektrycznej. Liderem proLIPIEC 2017, NR 2 (26)

jektu jest miasto Białystok, w
grupie są też Łapy, Supraśl,
Choroszcz, Turośń Kościelna, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Wasilków
i Zabłudów. Gminy w trzecim kwartale br. wspólnie

przystąpią do jednego przetargu na zakup prądu. W skali aglomeracji to ponad 2600
punktów poboru energii, ponad 103 mln kilowatogodzin,
w tym 216 punktów i 3,3
mln kWh w gminie Juchno-
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wiec Kościelny. Planuje się
uzyskać, od 1 stycznia 2018
r., niższe stawki za energię.
Wspólne przedsięwzięcie to
nie tylko oszczędności, ale też
zwiększenie konkurencyjności
i podniesienie jakości usług.

Kościelny
Czerwcowa sesja rady
gminy poświęcona była
omówieniu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
oraz
funkcjonowaniu
ochotniczych straży pożarnych. Przedstawiciele Policji zaprezentowali analizę
funkcjonowania Mapy Zagrożeń. Przybliżyli także
założenia programu profilaktycznego „Mój dzielnicowy – Dzielnicowy bliżej
nas” oraz pozostałych działań Policji wspierających
mieszkańców gminy.
Analizy działalności 15
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pod kątem ilości zdarzeń na terenie gminy,
badań i szkoleń ochotników
oraz pozyskanych środków
na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek dokonał
Jan Trofimiuk.
W dalszej części obrad
Rada Gminy podjęła uchwały, m.in w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół
sześcioletnich w Księżynie i
Kleosinie w ośmioklasowe
szkoły podstawowe, w sprawie zmian w budżecie oraz
procedowała nad zatwierdzeniem taryfy dla zbiorowego
odprowadzania
ścieków
przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kleosinie.
Radni nie uchwalili nowej stawki za odprowadzanie ścieków. Jednak zgodnie
z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, nowa stawka w kwocie 5,81 zł
brutto za 1 m3 wejdzie w życie 1 września br.
Rada gminy uchwaliła
również zmiany w budżecie gminy, m.in. zwiększając wydatki na inwestycje.

ZIT na drogach w Kleosinie
W Kleosinie na osiedlu
przy ulicy Kraszewskiego
rozpoczęto prace związane
z budową pętli i zatoki autobusowej, realizowane w
ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
(ZIT) Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
Powstanie pętli jest niezbędne do uruchomienia
komunikacji autobusowej.
Obecnie mieszkańcy osiedla korzystają z przystanków zlokalizowanych na
terenie Białegostoku. Inwestycja obejmie też budowę

ciągu pieszo-rowerowego
i drogi rowerowej wzdłuż
ulicy Tuwima na odcinku
od planowanej pętli autobusowej do granicy z gminą Białystok. Z deklaracji
władz miasta Białegostoku
wynika, że ciąg pieszo-rowerowy powstanie również
na odcinku od granicy gminy do przejazdu kolejowego
Nowe Miasto, co przyczyni
się do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie, zwłaszcza pieszych.
Prace finansowane są
m.in. ze środków Unii Euro-

pejskiej (1 319 794 zł) w ramach przynależności naszej
gminy do stowarzyszenia
gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego i stanowi część projektu „Rozwój
niskoemisyjnego transportu
zbiorowego i rowerowego w
BOF projekt partnerski”.
Ponadto przewidziana
jest budowa drogi dojazdowej wzdłuż ogródków
działkowych w rejonie ulicy Kraszewskiego.
Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada br.

Nowy sprzęt w OSP Lewickie
Ochotnicza Straż Pożarna w Lewickich została
doposażona w nowoczesny
zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS. Jest to
pierwszy w naszej gminie
tej klasy sprzęt, który będzie stanowił wyposażenie
samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Lewickie.
Zestaw, w skład którego
wchodzi pompa, nożyce,
rozpieracz i rozpieracz kolumnowy przeznaczony jest
głównie do działań ratowniczych podczas wypadków
drogowych, ale może być
użyty przy innych działaniach ratowniczych straży,
gdzie zachodzi potrzeba
przecięcia, rozwarcia czy
podniesienia elementów
konstrukcyjnych.
Po przekazaniu sprzętu,
przeprowadzono teoretyczne

i praktyczne szkolenie strażaków z obsługi tego sprzętu
na przygotowanym
wraku samochodu.
Ćwiczenia bacznie
obserwowali wójt
gminy
Krzysztof Marcinowicz i
prezes powiatowy
Związku OSP RP
dh Jan Gradkowski.
Zestaw narzędzi LUKAS został zakupiony za
kwotę 59 655 zł
z budżetu gminy
Juchnowiec Kościelny, przy współfinansowaniu zadania pod
nazwą „Zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych do usuwania skutków
wypadków drogowych” ze

środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku w kwocie
30 000 zł.
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Nowy okres rozliczeniowy 500+

Rodziny, które otrzymują pieniądze w ramach programu 500+ muszą złożyć
wnioski o przyznanie tego
świadczenia w kolejnym
okresie zasiłkowym.
Dotychczasowe świadczenie wypłacane będą do 30
września 2017 r.. Wnioski na
nowy okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia do
31 października br. Wniosek
składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania, a nie zameldowania.
Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu
na drugie i kolejne dziecko
w rodzinie w wieku do 18
lat. W przypadku ubiegania
się o świadczenie na pierwsze dziecko w rodzinie w

wieku do 18 lat obowiązuje
dotychczasowe kryterium
dochodowe (dochód netto na
osobę w rodzinie do 800 zł
netto lub 1200 zł netto jeżeli
w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).
Wprowadzone
zostały
zmiany, by zapobiec np. fikcyjnemu obniżaniu dochodów. Informacje o utracie
dochodów nie będą brane
pod uwagę w sytuacji, gdy
wnioskodawca lub członek
jego rodziny zgłosi utratę
zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej albo wyrejestruje działalność gospodarczą i
w okresie 3 miesięcy ponownie uzyska zatrudnienie (np.
z niższym wynagrodzeniem)
u tego samego pracodawcy
lub ponownie rozpocznie

prowadzenie działalności gospodarczej.
Zmiany dotkną także osoby deklarujące samotne wychowywanie dzieci. Żeby
móc wystąpić z wnioskiem o
wypłatę świadczenia należy
przedstawić tytuł wykonawczy ustalony lub zatwierdzony przez sąd o ustaleniu od
drugiego z rodziców alimentów na rzecz dzieci.
Również osoby uzyskujące dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na tzw. ryczałcie
spotkają się ze zmianami.
Dotychczas sami deklarowali dochód. Po zmianach
będa musieli dołączyć do
wniosku zaświadczenie z
urzędu skarbowego zawierające informacje o: formie i

stawce opłacanego podatku,
wysokości przychodu oraz
wysokości opłaconego podatku. Dane te będa podstawą ustalenia dochodu zgodnie z dochodem podanym
w obwieszczeniu ministra
właściwego do spraw rodziny ogłaszanego do 1 sierpia
danego roku ogłaszanego w
Monitorze Polskim.
Wnioski na nowy okres
zasiłkowy 2017/2018 można składać od 1 sierpnia
2017 r. w pokoju nr 7 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Juchnowcu Kościelnym z
siedzibą w Księżynie przy
ul. Alberta 2 w godzinach
pracy Ośrodka.
UWAGA! Obowiązują
nowe wzory wniosków.

Wycinka drzew po zmianach
W czerwcu br. weszła w
życie nowela ustawy o ochronie przyrody. Zaostrza ona
obowiazujące od początku
tego roku prawo dotyczące
wycinki drzew na prywatnych gruntach.
Dotychczas właściciel nieruchomości mógł bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce, jeśli nie było to
związane z działalnością gospodarczą. Obecnie nie trzeba zgłaszać wycinki drzew,
których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
■ 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
■ 65 cm – w przypadku
kasztanowca zwyczajnego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
LIPIEC 2017, NR 2 (26)

■ 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
W przypadku drzew lub
krzewów o obwodach pnia
przekracających podane wielkości rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności
gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany
dokonać zgłoszenia do gminy
zamiaru usunięcia drzewa.
Pracownik Urzędu w terminie 21 dni dokona oględzin
drzewa, a jego usunięcie będzie możliwe jeżeli urząd gminy w terminie 14 dni od dnia
oględzin nie wniesie zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda).
Zgodnie z prawem urząd
może nie zgodzić się na
wycinkę m.in. na nierucho-

mości wpisanej do rejestru
zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego na zieleń
lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego, bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona
drzewa pomnikowego.
Nadal obowiązuje konieczność uzyskania w gminie zgody na wycinkę w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
Nowelizacja przywraca
również konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska
zezwolenia na usunięcie
drzew w pasie przydrożnym.
Wyjątek stanowią niektóre
gatunki topoli.
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Nowe druki zgłoszeń
oraz wniosków o wydanie
zgody na wycinkę drzew są
dostępne w urzędzie gminy
oraz na stronie internetowej gminy w zakładce druki i formularze.
Jeżeli w terminie 5 lat od
dokonania oględzin, właściciel nieruchomości wystąpi o
wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie
ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r., a budowa ta będzie miała związek
z prowadzeniem działalności
gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, urząd nałoży na
właściciela nieruchomości,
w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia
opłaty za usunięcie drzewa.

Gminne obchody
Dnia Strażaka
W niedzielę, 21 maja br.
na stadionie w Juchnowcu
Dolnym odbyły się gminne
obchody Dnia Strażaka. Na
uroczystość przybyli strażacy
z 11 jednostek wraz z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem komendanta gminnego ZG OSP
dh. Cezarego Mańkowskiego dla zastępcy komendanta miejskiego PSP mł.
bryg. Dariusza Koca. Następnie prowadzący uroczystość dh. Jan Trofimiuk

powitał wszystkich i poprosił kapelanów powiatowych
strażaków – ks. Dariusza
Mateuszuka i ks. Piotra Borowika o modlitwę w intencji strażaków.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie
medali i odznaczeń wyróżnionym strażakom. Jedno z
najwyższych strażackich odznaczeń tj. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
otrzymali druhowie: Stanisław Hermanowski, Józef
Jaroszuk, Tadeusz Łozowski i Jan Bruczko.

Gratulacje i podziękowania za codzienną służbę
złożyli strażakom: starosta
powiatu białostockiego Antoni Pełkowski, wójt gminy Juchnowiec Kościelny
Krzysztof Marcinowicz, zastępca komendanta miejskie-

go PSP mł. bryg. Dariusz
Koc, prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
dh Jan Gradkowski.
Po zakończeniu oficjalnej
uroczystości wszyscy udali się na tradycyjny strażacki bigos.

„Przez integrację do zatrudnienia”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, rozpoczął,
jako partner, projekt pn.
„Przez integrację do zatrudnienia” realizowany
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego
na lata 2014–2020. Liderem
projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej –
Podlaskie Centrum.
Każdy z 20 uczestników
projektu otrzyma wsparcie
w ramach programów rein-

tegracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej. Odbyły
się już porady psychologa,
prawnika i doradcy zawodowego. Wkrótce rozpoczną się szkolenia w jednym
z zawodów: spawacz metodą Mig i Mag, opiekun
osób zależnych (dzieci lub
starszych), magazynier z
obsługą wózka widłowego, kucharz/pomoc kuchenna oraz florystyka, obsługa
koparko-ładowarki,
prawo jazdy kat. C, D (w tym
kwalifikacja). Okres realiza-

cji: od 1 stycznia 2017 roku
do 31 marca 2018 roku.
Uczestnikami projektu są
osoby w wieku 18-64 lata,
zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym,
zamieszkujące na obszarze powiatu białostockiego
(w szczególności na terenie
gminy Gródek, Suraż, Juchnowiec Kościelny) oraz miasta Białystok, które spełniają
kryteria projektu.
Wszelkie
informacje
i szczegóły dot. projektu
można uzyskać w biurze

projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
– Podlaskie Centrum, ul.
Choroszczańska 31, 15-732
Białystok, tel. 85 732 17 88,
faks 85 732 94 84, e-mail:
frdl-pc@frdl.bialystok.pl;
frdl.bialystok.pl oraz biurze partnera: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Juchnowcu Kościelnym,
ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
tel.: 85 6632391, e-mail:
gopsjuchnowiec@wp.pl,
Udział w projekcie jest
bezpłatny.
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Żegnaj szkoło, witajcie wakacje
W piątek, 23 czerwca br.
podsumowaliśmy rok szkolny w naszej gminie i oficjalnie otworzyliśmy wielką
wakacyjną akcję Lato OK.
Wszystko podczas pikniku
w Ignatkach-Osiedlu.
Podczas pikniku wójt
gminy Juchnowiec Kościel-

ny Krzysztof Marcinowicz
wręczył medale najlepszym
uczniom szkół w Juchnowcu
Górnym, Kleosinie i Księżynie. Szkoły pokazały efektowne prezentacje artystyczne.
Było mnóstwo zabawy, dzieci szalały na „dmuchańcach”,
emocjonowały się seansem

kina 9D, poznawały pracę policjantów, bawiły się z animatorami i rozwiązywały łamigłówki. Spontaniczny koncert
wykonali nauczyciele z ZS w
Juchnowcu Górnym. Każdy
mógł przyłączyć się do śpiewania i spędzić naprawdę
miłe chwile. Do nauczycieli

dołączyli nawet bębniarze,
którzy przyjechali z południa
Polski, żeby poprowadzić
warsztaty gry na bębnach
afrykańskich. Rytmy wybijane na kilkudziesięciu bębnach, obwieszczające rozpoczęcie wakacji, pozostawiły
niezapomniane wrażenia.

Jubileuszowy Bieg Konopielki
Anna Gosk Konopielką
Anno Domini 2017. Andrzej
Leończuk zwycięzcą kategorii open. Maciej Bielawiec
najszybszym zawodnikiem,
a Julita Kropiewnicka najszybszą zawodniczką spośród biegaczy z gminy Juchnowiec Kościelny.
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W biegu głównym na 10
km wystartowało 215 osób
i niewiele mniej w biegach
towarzyszących. Ale wygranymi byli wszyscy, którzy
w sobotę, 27 maja br. stawili
się w Juchnowcu Dolnym.
– Mamy nadzieję, że z jubileuszowego Biegu Konopielki
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zostały same miłe wspomnienia – mówi Krzysztof Sokólski. – Zwłaszcza, że było
sporo niespodzianek: nieco
zmieniona trasa, Konopielka
czyhająca na zawodników na
trasie, strefa relaksu i kącik
dla najmłodszych, ponad setka przepięknych książek do
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Melpomena 2017
II Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych – Melpomena 2017 – doroczny przegląd dziecięcych
i młodzieżowych grup teatralnych z terenu województwa podlaskiego,
zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w
Juchnowcu
Kościelnym
we współpracy z Książnicą Podlaską im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku oraz Zespołem Szkół
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
odbyło się w dniach 15-20
maja br.
„Melpomena” to impreza artystyczna o tradycji sięgającej 24 lat, od
2016 r. rozszerzona na teren woj. podlaskiego. Towarzyszą jej dwa konkursy
recytatorskie: Powiatowy
Konkurs Poezji Regionalnej im. Sylwii Chorąży oraz
Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków

„O Złotą Różdżkę Dobrej
Wróżki”.
Jury dokonało przeglądu spektakli 25 grup teatralnych. W recytacji
wzięło udział 31 przedszkolaków oraz 13 przedstawicieli szkół gimnazjalnych.
W ciągu czterech dni na
scenie sali widowiskowej
Ośrodka Kultury w Gminie
Juchnowiec Kościelny zaprezentowało się ponad 300
młodych aktorów i recytatorów. Tegoroczne majowe
święto teatru honorowym
patronatem objęli: marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński,
starosta powiatu białostockiego Antoni Pełkowski
oraz wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof
Marcinowicz.
Tegoroczne Grand Prix
przyznano grupie teatralnej
„Kaprys M” z Domu Kultury w Łapach za spektakl
„Czerwony Kapturek” w reżyserii Adama Karasiewi-

cza. W kategorii Młodzież
II nagrodę przyznano zespołowi „Teatr Prawdziwy”
z Publicznego Gimnazjum
w Dobrzyniewie Dużym za
spektakl „Poczekalnia” w
reżyserii Anny Móżdżyńskiej. W Kategorii Dzieci II
nagrodę otrzymało Koło Teatralne „Deska” ze Szkoły
Podstawowej w Pogorzałkach za spektakl „Zabawa
w teatr” w reżyserii Pauliny
Pruszyńskiej; III nagrodę
otrzymał zespół „Arlekin”
z Przedszkola Samorządowego nr 58 Integracyjnego im. Jana Wilkowskiego
w Białymstoku za spektakl
„Jaś i Małgosia” w reżyserii

losowania we Frampolu, jubileuszowy „konopielkowy”
tort i wyjątkowy koncert. To
wszystko chyba się podo-

bało. Widzieliśmy mnóstwo
uśmiechniętych twarzy, otrzymaliśmy wiele ciepłych słów.
Za te uśmiechy i życzliwość

dziękujemy. Dziękujemy też
wszystkim, którzy pomagali
w trakcie, przed i po imprezie
– dodaje Sokólski.

Barbary Szutkiewicz. Specjalne nagrody aktorskie
przyznano Aleksandrze Karasiewicz z zespołu „Kaprys
M” za rolę Wilka w spektaklu „Czerwony Kapturek”
oraz Pawłowi Łuniewskiemu z zespołu „Teatr Prawdziwy” za rolę Luzaka w
spektaklu „Poczekalnia”.
W konkursie „O Złotą
Różdżkę Dobrej Wróżki” I
miejsce zdobyła Agata Chylińska z Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Kleosinie
za wiersz pt.: „Rozmówki
o wiośnie” Haliny Szayerowej. W konkursie im. Sylwii Chorąży I miejsca nie
przyznano.
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Lato OK – zabawa i profilaktyka

23 czerwca br., oficjalnie
rozpoczęła się doroczna,
wielka wakacyjna akcja
Lato OK prowadzona przez
Ośrodek Kultury w Gminie
Juchnowiec Kościelny z inicjatywy i przy udziale Gminnej Komisji Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych i
Narkomanii w Juchnowcu
Kościelnym.
Pierwsze działania profilaktyczne w ramach akcji
Lato OK miały miejsce już
13 czerwca br. w Zespole Szkół w Kleosinie. Tego
dnia zaprezentowany został
spektakl „Chemiczna zmiana nastroju” adresowany
głównie do młdzieży, ale
także do rodziców, nauczycieli i pedagogów. Aktorzy

wykorzystując muzykę i
działania teatralne przedstawili zagrożenia jakie niesie
ze sobą zażywanie środków
psychoaktywnych.
Przed spektaklem funkcjonariusz Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji
w Białymstoku przedstawił
młodzieży gimnazjalnej informacje dotyczące szkodliwości środków psychoaktywnych, ich negatywnych
skutków oraz odpowiedzialności prawnej zwłaszcza w
kontekście zbliżających się
wakacji. Spektakl sfinansowany był ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Urząd Gminy
Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10,
16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 85 713 28 80,
tel. kom. 516 137 164,
fax 85 713 28 81
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 9.00-17.00
od wtorku do piątku
7.30-15.30

www.juchnowiec.gmina.pl
WYBRANE
TELEFONY:

■ Przewodnicząca

Rady Gminy
tel. 857132884
tel. kom. 697011593

Akcja Lato OK skierowana jest do dzieci i młodzieży
z terenu gminy Juchnowiec
Kościelny. Spotkania odbywały się w lipcu. W sierpniu
zaplanowane są: w Hryniewiczach (1, 10 i 19.08), w
Ignatkach-Osiedlu (1 i 23),
w Koplanach-Kolonii, Juchnowcu Kościelnym i Wólce
(2.08), w Klewinowie (3 i
17), w Brończanach (3 i 26);
w Juchnowcu Górnym (3, 10

i 17), w Księżyno-Kolonii (8
i 23), w Koplanach (8 i 16),
w Ignatkach (17.08), w Lewickich (8 i 24), w Księżynie
(9.08), w Hermanówce (9 i
22), w Wojszkach (9 i 24),
w Hołówkach Dużych (16 i
22), w Rostaołtach (16 i 24),
w Olmontach (22.08).
Wiecej informacji o wakacyjnej akcji Lato OK w
Ośrodku Kultury lub pod
numerem tel. 85 719 60 56.

■ Referat Finansów

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

■ Urząd Stanu

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

■ Referat Inwesty-

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

■ Referat Planowa-

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

■ Referat Obsługi

Finansowej Jednostek
Organizacyjnych
tel. 858501574
tel. kom. 697011055

■ Zakład Gospodarki
Komunalnej
tel. 858501088

■ Gminny Ośrodek

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

■ Ośrodek Kultury
tel. 857196056

■ Gminna Biblioteka
Publiczna
tel. 857196194
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