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Pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
spokoju, wiary, pogody ducha
oraz siły w pokonywaniu codziennych trudności
życzą
Joanna Januszewska

przewodnicząca Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Krzysztof Marcinowicz

wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Szanowni Państwo
Za drzwiami wiosna, budzi się życie. Rozpoczynają się pierwsze inwestycje
gminne. Rusza budowa tak
wyczekiwanej drogi Stanisławowo – Niewodnica
Nargilewska, budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej i Koplanach,
budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach.
Czekają nas utrudnienia i niedogodności, ale
myślę, że efekt jest wart oczekiwania.
W tym Biuletynie przeczytacie Państwo
o Laureatach siódmej już edycji Nagrody „Pierścień Podskarbiego Włoszka”, rozstrzygniętych
konkursach na dyrektorów szkół w Juchnowcu
Górnym i Kleosinie, nowych opłatach za gospodarowanie odpadami oraz imprezach organizowanych m.in. przez Ośrodek Kultury.
Życzę przyjemnej lektury Biuletynu i zapraszam do zapisów na 6. Bieg Konopielki.
Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

„Pierścienie Włoszka” wręczone
Anna Radziukiewicz-Karpowicz ze
Śródlesia w kategorii Człowiek, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rak-Bud
Raczkowski i Wspólnicy s. j. z Księżyna w kategorii Firma oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Brończan „Brończany
Razem” w kategorii Instytucja/Przedsięwzięcie/Wydarzenie – to tegoroczni
Laureaci Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”. Wyjątkowe wyróżnienia za budowę wizerunku i promocję
juchnowieckiej gminy zostały wręczone już po raz siódmy. Gala Nagrody odbyła się 3 lutego br. w Dworku Tryumf
u str. 7.
w Księżynie.

Laureaci Nagrody 2017 (od lewej): Patryk Raczkowski (Rak-Bud), Anna Radziukiewicz-Karpowicz, Bogdan Pućkowski i Wojciech Litwiejko („Brończany Razem”)

2

drogi, kanalizacja, świetlice, kolektory słoneczne

W gminnych inwestycjach zimy
Wprawdzie niewielu wykonawców można teraz spotkać na placach
budów, ale w urzędzie gminy nieprzerwanie trwają prace związane z przetargami i poszukiwaniem chętnych
do podjęcia robót. Na rynku brakuje
wykonawców, a proponowane ceny
niejednokrotnie przekraczają możliwości finansowe zamawiających.

ny, Powiat Białostocki i z funduszy
unijnych – projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata
2014–2020, oś V: Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi Białystok – Niewodnica Nargilewska. Od prawej: wójt Krzysztof Marcinowicz, Mirosław Wróblewski – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów oraz główny specjalista Barbara Puziuk i kierownik
referatu inwestycji Tomasz Puchalski z urzędu gminy.

Sukcesem zakończyło się postępowanie przetargowe na największą pod
względem finansowym inwestycję
2018 roku, realizowaną przez gminę
Juchnowiec Kościelny pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1484B granica miasta Białegostoku – Stanisławowo – Wojszki
na odcinku granica miasta Białystok
do drogi powiatowej nr 1487 B w m.
Niewodnica Nargilewska”. Za kwotę prawie 15 mln zł Przedsiębiorstwo
Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o
z Białegostoku przebuduje i rozbuduje
ponad 3 km drogi od granicy miasta
Białegostoku, przez Stanisławowo,
Solniczki do Niewodnicy Nargilewskiej. Inwestycja będzie finansowana
przez Gminę Juchnowiec KościelMARZEC 2018 ■ NR 1 (28)

Wybudowana zostanie jezdnia o szerokości 7 m (obecnie 5m), ciąg pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe
oraz zatoki postojowe wraz z dojściami dla pieszych, co znacznie zwiększy
bezpieczeństwo ruchu rowerowego i
pieszego. Przewidziano budowę zatok autobusowych w Stanisławowie,

Solniczkach, a w Niewodnicy Nargilewskiej pętlę autobusową. Umowa na
realizację tej inwestycji została podpisana 6 marca 2018 r.
Rozstrzygnięte zostały przetargi
na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych. 12 lutego 2018 r. zostały podpisane umowy: u na wykonanie w Niewodnicy Nargilewskiej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej na długości
2 km wraz z 2 przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej na długości 1,5 km za kwotę prawie 2,2 mln zł;
u na budowę w Koplanach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1,7 km za kwotę około 2 mln zł.
Inwestycje umożliwią 132 gospodarstwom domowym – 71 w Niewodnicy
Nargilewskiej i 61 w Koplanach – podłączenie się do kanalizacji. Warunkiem
jest wykonanie przez mieszkańców
na własny koszt przyłączy. Aktualnie
obowiązujące przepisy nie pozwalają Gminie na finansowanie wydatków
związanych z ich wykonaniem. Obie
inwestycje będzie realizowało Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
Kazimierz Samborski z Księżyna.
W 2018 roku wybudowane zostaną dwie nowe świetlice: w Ignatkach
i Brończanch. Umowę z wykonawcą,
firmą MIKABO Marcin Granaszewski
z Łap, podpisano 5 marca br. Świetlice
będą jednokondygnacyjne z powierzchnią zabudowy w Ignatkach – 299 m2, a
w Brończanach 236 m2. Koszt inwestycji w Ignatkach to około 970 tys zł,
w Brończanach prawie 900 tys. zł.

Projekt świetlicy wiejskiej w Ignatkach
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
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nie było
30 stycznia br. podpisana została
umowa z firmą Polska Ekologia Sp. z
o. o. z Raciborza na wykonanie instalacji w ramach „Modernizacji indywidualnych źródeł energii cieplnej lub
elektrycznej w gminie Juchnowiec
Kościelny” na kwotę 1 302 051,00 zł
brutto. Zadanie obejmuje m.in. dostawę i montaż, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, 132 zestawów
instalacji kolektorów słonecznych do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej
wraz z konstrukcją dostosowaną do
miejsca montażu. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej V: Gospodarka Niskoemisyj-na, Działanie 5.4.
Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie
5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014–2020.
Pozytywnym wynikiem zakończył
się też przetarg na zakup autokaru na
potrzeby dowożenia dzieci do szkoły.
Umowa na dostawę autobusu za kwotę
prawie 750 tys. zł została podpisana 28
lutego 2018 r. z przedsiębiorstwem Autosan sp. z o. o z Sanoka.
Ponadto Gmina Juchnowiec Kościelny uchwałami Rady Gminy
udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie nowych zadań inwestycyjnych:
u 1 milion zł na dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa z rozbudową

Instalacja do podgrzewania ciepłej wody
w miejscowości Lewickie-Stacja

drogi powiatowej Nr 1503 B na odcinku Hołówki Duże – Hołówki Małe’’,
u 40 000 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej:
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr
1492 B Hryniewicze – Olmonty’’,
u 200 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa
z rozbudową drogi powiatowej Nr
1549 B Horodniany – Turczyn.
Pomoc finansowa na wymienione
nowe zadania inwestycyjne zostanie
udzielona w formie dotacji celowej z
budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny
na 2018 r. jako 50-procentowy wkład
własny tego zadania.
W poprzednich wydaniach Biuletynu pisaliśmy już o dotacjach z budżetu
gminy na realizację w 2018 r. powiatowych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B
na odcinku od drogi powiatowej Nr
1483B do wsi Zajączki” w kwocie
250 tys. zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową
mostu przez rzekę Horodnianka wraz
z dojazdami w miejscowości Hryniewicze w ciągu drogi powiatowej Nr

Projekt świetlicy wiejskiej w Brończanach
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1483 B” w kwocie 750 tys. zł. Gmina Juchnowiec Kościelny w 2018 r.
udzieli pomocy finansowej Powiatowi
Białostockiemu na 5 inwestycji drogowych w łącznej kwocie 2 miliony
240 tysiecy zł. Ponadto gmina Juchnowiec Kościelny realizuje zadanie
inwestycyjne „Przebudowa wraz
z rozbudową drogi powiatowej nr
1484B granica miasta Białegostoku
– Stanisławowo – Wojszki na odcinku granica miasta Białystok do drogi
powiatowej nr 1487 B w m. Niewodnica Nargilewska”, i wnosi środki finansowe w kwocie 4 726 095 zł.
Nie udało się wyłonić wykonawców
w dwóch kolejnych przetargach na włączenie nowowybudowanej studni SW
4 do istniejącego układu technologicznego i sterowniczego stacji uzdatniania
wody w Kleosinie oraz na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnopompowej w Brończanach.
Unieważniono postepowanie przetargowe na „Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej
Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka oraz budowę 15 zatok
autobusowych przy drodze powiatowej NR 1483: Juchnowiec Kościelny
– Hryniewicze” ze względu na wysokość oferowanych cen.
MARZEC 2018 ■ NR 1 (28)
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sesje rady gminy: 11 grudnia 2017, 22 stycznia i 20 lutego 2018

Budżet, oświata, plan zagospodarowania
Punktem obrad powtarzającym
się na każdej z ostatnich trzech
omawianych sesji było głosowanie
nad zmianami w budżecie gminy.
Dużo uwagi poświęcono uchwałom
w sprawach udzielania pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Białostockiem na zadania inwestycyjne
(o jej aktualnym stanie piszemy na
str. 3.). Dwukrotnie Rada Gminy
zajmowała się zmianami w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnym (szerzej o tym na
stronie 5.).
Głównym tematem grudniowej sesji był budżet gminy na 2018 r. Został on przyjęty jednogłośnie, 14 głosami „za”, przy obecności 14 radnych
(projekt budżetu szczegółowo omawialiśmy w poprzednim Biuletynie).
Ważnym punktem sesji było także uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części wsi Księżyno, Horodniany i
Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód), którym został objęty
teren gminy o powierzchni ok. 96 ha.
Od podjęcia uchwały o przystąpieniu
do opracowania planu mineło 8 lat.
Tak długi okres prac wynikał m.in. z
faktu zgłoszenia bardzo dużej ilości
uwag w trakcie jego opracowywania.
Uwzględnienie części z nich, wymagało wyłożenia do publicznego wglądu oraz przeprowadzenia dyskusji
publicznych nad projektem planu, co
szczegółowo określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Blisko dwa lata trwały
uzgodnienia, z Ministrem Rolnictwa i
Rozwoju Wsi dotyczące zgody na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów
sklasyfikowanych jako R III.
Radni głosowali nad wszystkimi
zgłoszonymi uwagami, przed głosowaniem nad uchwałą. Na 14 radnych
obecnych na sesji – 13 radnych było
„za” podjęciem uchwały, 1 radny wyłączył się z głosowania.
MARZEC 2018 ■ NR 1 (28)

Na grudniowej sesji przedstawione były także informacje dotyczące
funkcjonowania gospodarki wodnościekowej na terenie gminy. Przedstawił je Krzysztof Gołaszewski, dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Juchnowcu Kościelnym funkcjonującego od stycznia 2016 r. Średnio o
2000 m3 w ciągu roku rośnie w gminie
produkcja wody. Działają dwie małe
oczyszczalnie: w Juchnowcu Dolnym
i biologiczna w Wojszkach, a 70%
ścieków odprowadzanych jest do Wodociągów Białostockich. Analogicznie
do zużycia wody rośnie ilość odprowadzanych ścieków. W 2016 r. było
to średnio 26 tys. m3, a w 2017 r. już
ponad 30 tys. m3. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości około 1,9
mln zł na modernizację ujęcia wody w
Juchnowcu Dolnym wraz z rozbudową
części kanalizacji sanitarnej. Planowane jest podłączenie nowo wybudowanej
studni w Kleosinie. Zakład Gospodarki
Komunalnej wykonuje również wiele robót dla mieszkańców – podłącza
kanalizacje, buduje i modernizuje sieci
gminne służące mieszkańcom..
Na sesji uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na
2018 rok. Postawiono w nim na profilaktykę poprzez programy realizowane
z placówkami oświatowymi z terenu
gminy, ponieważ to właśnie profilaktyka od najmłodszych lat ma największy wpływ na ograniczenie sprzedaży i
spożywania alkoholu na terenie gminy.
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym – w Dorożkach, w Kleosinie oraz
w Juchnowcu Dolnym i Bogdankach.
Rada gminy rozpatrzyła skargę
mieszkańców wsi Biele, Rostołty, Simuny i Hołówki Duże dotyczącą jakości robót drogowych. Uznano ją za
bezzasadną. Radni przyjęli plan pracy
komisji Rady Gminy Juchnowiec Ko-

ścielny na 2018 r. oraz plan pracy Rady
Gminy Juchnowiec Kościelny na 2018
r.. Doprecyzowano uchwałę w sprawie
określenia zasad udzielania z budżetu
gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Juchnowiec
Kościelny. Ustalono nowe zasady w
sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 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. W uchwale dostosowano
kryterium dochodowe do potrzeb osób
korzystających z usług i nieznacznie
podniesiono odpłatność za usługi spowodowane wzrostem kosztów usług.
Pierwsza sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w 2018 r. odbyła
się 22 stycznia. Jej głównym tematem była informacja Wójta Gminy
o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 r.
Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdania z działalności Rady Gminy
i komisji Rady Gminy za 2017 r.
Podjeto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
między gminą Juchnowiec Kościelny,
a gminą Zabłudów dotyczącego organizacji przewozów osobowych na trasie Wojszki – granica miasta Białystok.
Umożliwia ona działania związane z
ogłoszeniem przetargu na przewozy,
co umożliwi uruchomienie komunikacji autobusowej na tej trasie.
Ponadto przyjęto uchwały dotyczące m.in.: a) planu finansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli
szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których
organem prowadzącym jest Gmina
Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
u str. 6.
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Nowe stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1 stycznia 2018 r. na terenie
gminy Juchnowiec Kościelny nastąpiła zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z rozstrzygnięciem II
przetargu, stawki opłat ponownie
sie zmienią.
Zmiana to efekt przeprowadzonych przetargów na tę usługę. Do
pierwszego przetargu przystąpił tylko jeden przedsiębiorca, który zaoferował bardzo wysoką cenę. Wójt
Gminy Juchnowiec Kościelny unieważnił I postępowanie przetargowe.
W trosce o finanse gospodarstw domowych 12 grudnia 2017 r. został
ogłoszony II przetarg, do którego
przystąpiły 3 firmy. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o w Hajnówce,
które od 1 marca 2018 r. odbiera
odpady komunalne na terenie gminy
Juchnowiec Kościelny.
Rozstrzygnięcie II przetargu pozwoliło na zmianę obowiązującej
opłaty. Rada Gminy, 20 lutego 2018
r., uchwałą Nr XXXV/335/2018 w
sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik
o określonej pojemności uchwaliła
nowe stawki (patrz tabele poniżej),
które obowiązują od 1 stycznia 2018
roku.
Wzrost ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynika:
1) ze wzrostu ceny wywozu odpadów na rynku, w skali całego kraju
2) ze zmiany systemu segregacji
wynikającej z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017
r. poz..19). Z uwagi na nowelizację
przepisów, rozszerzono segregację
odpadów o odpady biodegradowalne.
Tego typu zmiana wiąże się z dodatkowymi kosztami. Odpady biodegra-

dowalne odbierane są co 2 tygodnie
przez cały rok, a nie jak odpady zielone – 1 raz w miesiącu w okresie od
marca do listopada);
3) z faktu, że obsługa systemu
gospodarowania odpadami pokrywana jest wyłącznie z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Zgodnie z
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach: Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nie mogą być wykorzystane na cele
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niezwiązane z pokrywaniem kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

u

Informacje dotyczące
gospodarowania odpadami
komunalnymi:
tel. 85 682 23 57 wew. 26,
607 587 196 (PUK Sp. z o. o.)
lub 85 719 50 60 (Urząd
Gminy – odbiór odpadów)
lub 85 713 28 91 (Urząd
Gminy – płatności).

nieruchomości zamieszkałe

miesięczna opłata od gospodarstwa domowego za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych

częstotliwość odbioru zabudowa jednorodzinna:
1 raz na dwa tygodnie odpady zmieszane i odpady ulegające
biodegradacji, 1 raz w miesiącu odpady posegregowane
system zmieszany

selektywna zbiórka

36 zł

16 zł

nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady

(m.in.: przedsiębiorcy)
miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
częstotliwość odbioru:

wielkość
pojemnika

60l – 240l
660l – 1100l
KP 5 m3
KP 7 m3

1 raz na 2 tygodnie
odpady zmieszane i odpady
ulegające biodegradacji
1 raz w miesiącu
odpady segregowane

1 raz w tygodniu
odpady zmieszane
1 raz na 2 tygodnie odpady
ulegające biodegradacji
2 razy w miesiącu
odpady segregowane

zmieszana
zbiórka

selektywna
zbiórka

zmieszana
zbiórka

selektywna
zbiórka

32 zł
91 zł
480 zł
691 zł

20 zł
57 zł
300 zł
432 zł

64 zł
182 zł
960 zł
1382 zł

40 zł
114 zł
600 zł
864 zł

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

ryczałtowa stawka opłaty
częstotliwość odbioru:

1 raz w tygodniu odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji
1 raz na 2 tygodnie odpady posegregowane
system zmieszany
90 zł
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selektywna zbiórka
55 zł
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sesje rady gminy: 11 grudnia 2017, 22 stycznia i 20 lutego 2018

Budżet, oświata, plan zagospodarowania
u str. 4.

za kształcenie nauczycieli, pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane w wysokości 1% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli; b)
lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w Olmontach; c) zgody
na wydzierżawienie lokalu użytkowego
w trybie bezprzetargowym – lokali w
Kleosinie, w Bielach, Barankach i Hołówkach Dużych; d) ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (przyjęto nowy wzór
deklaracji dla mieszkańców składających
swoje pierwsze deklaracje w gminie oraz
dopuszczono składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej); e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, działki o pow. 0,23
ha, położonej w obrębie Hryniewicze;
f) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji
gminy Juchnowiec Kościelny.

Lutową sesję Rady Gminy rozpoczęło przedstawienia zasad składania
wniosków na dopłaty rolnicze w 2018
r. Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, Bolesław Garbowski, poinformował również, że od 15 marca br.
w poniedziałki i wtorki w godz. 9.00–
14.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu
Kościelnym będzie pełnił dyżur, podczas którego możliwe będzie uzyskanie
pomocy w wypełnianiu wniosków.
Sesję zdominowały uchwały oświatowe. Jedną z nich, ważną zwłaszcza
z punktu widzenia funkcjonowania
szkoły w Księżynie, jest uchwała
w sprawie przekształcenia z dniem
1 września 2018 r. oddziałów przedszkolnych tzw. klas „0” Szkoły Podstawowej im. Michała Sopoćki w
Księżynie w Przedszkole w Księżynie oraz utworzenia Zespołu Szkół w
Księżynie. Docelowo nowoutworzone
przedszkole przejmie oddziały przedszkolne Punktu Przedszkolnego. Również w Zespole Szkól w Juchnowcu
Górnym im. Ks. Jerzego Popiełuszki oddziały przedszkolne do których
uczęszczają dzieci 6-letnie zostaną
przeniesione do istniejącego Przedszkola w Juchnowcu Górnym.

Ponadto z zakresu oświaty przyjęto uchwały dotyczące: a) zmiany
(w związku z likwidacją dodatku
mieszkaniowego przez ustawodawcę) uchwały w sprawie regulaminu
określającego wysokość dodatków
i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych
warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom w
szkołach prowadzonych przez Gminę
Juchnowiec Kościelny; b) w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
przez osoby fizyczne lub prawne inne
niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
Podczas sesji Rada Gminy przyjęła jednogłośnie informację dotyczącą
działalności Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym za 2017 r.

program rewitalizacji

Gmina zyska nowe oblicze
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Juchnowiec Kościelny do
2023 roku otrzymał pozytywną opinię
dotycząca zgodności z Wytycznymi w
zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014–2020.
Na mocy uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Juchnowiec
Kościelny został wpisany do Wykazu
Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podlaskiego.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji zaplanowano m.in.: przebuMARZEC 2018 ■ NR 1 (28)

dowę i zmianę sposobu użytkowania
zabytkowej stajni, zagospodarowanie
zabytkowego parku, budowę ścieżki
rekreacyjnej z elementami edukacji w
Ignatkach-Osiedlu, zagospodarowania
terenów wokół budynku byłej szkoły
w Hołówkach Dużych, budowę małej
architektury w Brończanach. Obecnie
trwają prace przy opracowywaniu dokumentacji technicznej planowanych
inwestycji.
Na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie około 32 tys.zł.

Zabytkowa stajnia w Ignatkach-Osiedlu
ujęta w planie rewitalizacji
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doroczna nagroda wójta gminy juchnowiec kościelny

„Pierścienie Włoszka” wręczone
u ze str. 1.

W tegorocznej edycji oprócz Laureatów Kapituła nominowała do Nagrody
w kategorii Firma: Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Dorożkach oraz Pensjonat Szkoleniowo-Wypoczynkowy
„Sosnowe Zacisze” z Ignatek-Osiedla;
w kategorii Człowiek: mistrza świata
w Koluchstyl, Patryka Pietrzeniaka z
Klewinowa oraz Jerzego Kalinę z Solniczek – dziennikarza i reportażystę,
autora ponad setki filmów dokumentalnych, m.in. „Czarnobylcy”, „Archimandryta”, „Siewca” i ostatnio głośnej
produkcji „Bieżeńcy 1915–1922”; w
kategorii Instytucja/Przedsięwzięcie/
Wydarzenie: Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Amator” działający przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym oraz
Grupę Teatralną dla dorosłych „Trylobit” działającą przy Ośrodku Kultury w
Gminie Juchnowiec Kościelny.
Anna Radziukiewicz mieszka w
Śródlesiu od powstania miejscowości
w połowie lat dziewięćdziesiątych. Jest
znaną w kraju dziennikarką, a w 2017
roku minęło 40 lat jej pracy w zawodzie
dziennikarskim. Autorka i redaktorka
książek, autorka wystaw i filmów dokumentalnych, świetna fotografka, działaczka społeczna. Ceniona w kraju i za
granicą. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana, również najwyższymi odznaczeniami państwowymi.
– Ta nagroda ma dla mnie jednak wymiar szczególny, ponieważ odbieram
ją na terenie naszej wspaniałej juchnowieckiej gminy, z którą jestem bardzo

związana – mówiła podczas Gali wzruszona Laureatka.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy
z Księżyna, to rodzinna firma, która
dzięki wizji, wytrwałości i ciężkiej pracy zbudowała silną markę w północno-wschodniej Polsce. Specjalizuje się w
produkcji i dostarczaniu betonu, bloczków betonowych i kostki brukowej.
Według klientów atutem firmy jest nie
tylko przystępny poziom cen, ale przede
wszystkim profesjonalne doradztwo,
fachowa i rzetelna obsługa oraz szybka
realizacja zamówień. Priorytetem firmy
są wysokie standardy działania i szeroko pojęta jakość, co widać na każdym
etapie produkcji.
Listę tegorocznych Laureatów zamyka Stowarzyszenie Przyjaciół Brończan „Brończany Razem”. Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność na
rzecz swojej miejscowości, realnie podnosząc jakość życia mieszkańców. Podejmuje wiele inicjatyw kulturalnych,
organizuje i aktywnie uczestniczy przy
organizacji imprez gminnych. Działalność Stowarzyszenia stanowi przykład,
że nie ma rzeczy niemożliwych, a ciekawy pomysł poparty pracą i zaangażowaniem przynosi efekty – wpływając na
wizerunek całej gminy i jej mieszkańców. Członkowie Stowarzyszenia nie
ograniczają się do działalności na rzecz
swojej miejscowości, choć powołali je
w tym celu. Ich działania wykraczają
poza lokalność, są dostrzegane i stawiane za wzór.
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Już od trzech lat Galę Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka” kończy
organizowany przez Ośrodek Kultury
w Gminie Juchnowiec Kościelny bal na
cześć Laureatów. Co roku goście zaskakiwani są nietypowymi atrakcjami. Tak
było i tym razem – w Sali Kryształowej
Dworku Tryumf odbył się pokaz zapaśniczy w wykonaniu wychowanków
LUKS Amator Juchnowiec, do którego
zagrała znakomita skrzypaczka Magdalena Szymańska. Jej żywiołowe, porywające wystepy, których sponsorem był
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym, wpłynęły na wspaniałą atmosferę
wieczoru.
Goście balu mieli też okazję wesprzeć małą mieszkankę gminy, potrzebującą intensywnej i kosztownej terapii
trzyletnią Milenkę, licytując przekazane
na ten cel przedmioty.
MARZEC 2018 ■ NR 1 (28)
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w domu pomocy społecznej w czerewkach

Ekumeniczne kolędowanie
Niecodzienne doznania, wrażenia
nie tylko kulturalne, ale także duchowe towarzyszyły IV Ekumenicznemu
Spotkaniu z Kolędą, które odbyło się
21 stycznia br. w Czerewkach.
Występy rozpoczął chór szkolny
oraz zespół „Kukułeczki” ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kle-

osinie. Dzieci i młodzież poza pięknie
wykonanymi klędami, za co otrzymały
gromkie brawa, przywiozły własnoręcznie wykonane papierowe bukieciki
kwiatów, które z okazji Dnia Babci i
Dziadka wręczyły mieszkańcom DPS.
Kolejny muzyczny popis dał Chór
Niepublicznej Szkoły Podstawowej

Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. Wykonanie kolęd i poziom artystyczny zespołu wywołały prawdziwy
zachwyt publiczności.
W dalszej części przeglądu wystąpił
Chór „Bractwo” Bractwa Św. Cyryla i
Metodego z Bielska Podlaskiego oraz,
na zakończenie, Schola Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.
Występy podziwiali wspólne pensjonariusze DPS w Czerewkach,
mieszkańcy gminy i zaproszeni goście z Jego Ekscelencją Biskupem
Henrykiem Ciereszko i wójtem juchnowieckiej gminy Krzysztofem Marcinowiczem, który objął imprezę honorowym patronatem. Organizatorami
spokania były parafie w Kożanach i
Tryczówce, DPS w Czerewkach oraz
Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Otwarte serca dla Milenki
Podczas balu karnawałowego, który był częścią tegorocznej Gali
Nagrody „Pierścień Podskarbiego Włoszka”, odbyła się aukcja na
rzecz Milenki – małej mieszkanki gminy Juchnowiec Kościelny
wymagającej stałej opieki lekarskiej i intensywnej rehabilitacji.
Pomysł pojawił się spontanicznie, ale spotkał się ze wspaniałym
odbiorem. Na aukcję trafiło wiele wartościowych upominków, m.in.
od ks. bp. Henryka Ciereszko i wójta gminy Krzysztofa Marcinowicza. Uzbierana kwota, 2870 zł, wpłacona została na subkonto
Fundacji „Słoneczko”, na którym gromadzone są środki na leczenie
Milenki, a wójt i dyrektor OK przekazali dziewczynce upominek
i życzenia powortu do zdrowia od wszystkich uczestników aukcji.
MARZEC 2018 ■ NR 1 (28)

Milenka z siostrą bliźniaczką, rodzicami oraz wójtem
Krzysztofem Marcinowiczem i dyrektorem OK Krzysztofem Sokólskim
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Trzy dekady zabaw, pracy i wychowania
Przedszkole w Kleosinie świętowało 30-lecie powstania. Były przemówienia, poświęcenie nowych pomieszczeń, gratulacje i nagrody, ale
przede wszystkim wspaniałe występy radosnych przedszkolaków.
Dyrektor Teresa Kozłowska witając przybyłych na uroczystość gości
z dumą podkreślała, że przedszkole
przez lata wypracowało markę i wszyscy, którzy byli z nim związani mają
w tym udział. Potwierdził to wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof
Marcinowicz, składając wyrazy uznania byłym i obecnym pracownikom
przedszkola za trud włożony w wychowanie najmłodszych mieszkańców
gminy i w rozwój placówki.
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu, przedszkole w 2017

roku zostało rozbudowane i wyremontowane w ramach zintegrowanego
projektu unijnego „Bajkowe przedszkole – atrakcyjne dla wszystkich

dzieci” realizowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

w zespole szkół im. ks. jerzego popiełuszki i w szkole podstawowej im. jana pawła ii

Konkursy na dyrektorów rozstrzygnięte
W 2018 roku kończy się kadencja dyrektorów szkół prowadzonych
przez gminę Juchnowiec Kościelny.
Wójt ogłosił dwa konkursy dla kandydatów na stanowiska dyrektorów
szkół w Juchnowcu Górnym i Kleosinie. Zgłosiło się po 1 kandydacie do
każdej ze szkół. Oba postępowania
konkursowe zakończyły się wyłonieniem kandydatów na dyrektorów.
Zmian na stanowiskach nie będzie
ani w Zespole Szkół w Juchnow-

cu Górnym, ani w Kleosinie. Nadal
kierować będą nimi dotychczasowi
dyrektorzy: Barbara Klimaszewska i
Marcin Hodun.
Konkursy przeprowadziły komisje
powołane przez wójta. W ich skład
wchodziło po czterech przedstawicieli gminy i kuratorium, po dwóch
przedstawicieli rady pedagogicznej i
rady rodziców oraz po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji
związkowych.
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Wybranym kandydatom na stanowiska dyrektorów życzymy pełnej
realizacji koncepcji funkcjonowania i
rozwoju szkół w nowej kadencji.
W tym roku upływa również kadencja dyrektora Szkoły Podstawowej
w Księżynie. Konkurs na stanowisko
dyrektora zostanie ogłoszony po przeprowadzeniu aktualnie trwającej procedury związanej z przekształceniem
dotychczasowej szkoły podstawowej
w zespół szkół.
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10-lecie nadania imienia ks. michała sopoćki szkole podstawowej w księżynie

Ważna rola Patrona szkoły

15 lutego 2018 r., dokładnie dziesięć lat po nadania Szkole Podstawowej w Księżynie imienia Ks. Michała
Sopoćki, w odbyła się jubileuszowa
uroczystość. Jej mottem przewodnim były słowa Patrona szkoły: ,,To,
co dajemy, niczym jest w porównaniu z tym, co otrzymujemy”.
Uroczystości rozpoczęła Msza Św.
w kościele parafialnym celebrowana
przez Jego Ekscelencję Abp. Tadeusza
Wojdę, Metropolitę Białostockiego.
Po niej goście i społeczność szkolna,
udali się do szkoły, by tam kontynuować jubileuszowe obchody.
Dyrektor szkoły Mirosław Guzewicz w wystąpieniu rozpoczynającym
uroczystość podkreślił, jak ważny

jest wybór Patrona szkoły – błogosławiony Ks. Michał Sopoćko pozwala
prowadzić uczniów ku niepodważalnie słusznym wartościom, w oparciu

o wzór, mogący być autorytetem dla
każdego człowieka. W podobnym duchu utrzymane były wystąpienia gości.
Arcybiskup Tadeusz Wojda podkreślił
rolę, jaką odgrywa Patron w życiu
szkoły. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, Krzysztof Marcinowicz zwrócił uwagę, że szkoła od dnia nadania
imienia pięknie się rozwija, zwiększa
się liczba uczęszczających do niej
uczniów, a niebawem przekształci się
w zespół szkół.
Po części oficjalnej zebrani obejrzeli program artystyczny przygotowany
przez uczniów, nawiązujący do postaci Patrona szkoły.

Dzień Kobiet w naszej gminie
Jak co roku, 8 marca, Wójt Gminy oraz Ośrodek Kultury zaprosili Panie z terenu gminy do
wspólnego świętowania Dnia Kobiet.
Wójt Krzysztof Marcinowicz oraz dyrektor OK
Krzysztof Sokólski złożyli Paniom życzenia, wręczyli
róże i... zaśpiewali „Sto lat”. Atrakcji było więcej: koncert, podczas którego wystąpił uczeń SP w Księżynie
Staś Mościcki oraz zespoły z Ośrodka Kultury w Michałowie – „Słowiańska Nuta” i „Czerwone Szpilki”,
a później Panie obejrzały hip-hopowe występy dziewczyn z grupy tanecznej działającej przy juchnowieckim OK, „Seby” Stańskiego oraz formacji „Dziady”
ze Studia Tanecznego TOP 10 w Białymstoku.
Tego samego dnia wójt odwiedził również Panie
świętujące w Ignatkach-Osiedlu. Oprócz kwiatów i
serdecznych życzeń podarował im słodki prezent.
MARZEC 2018 ■ NR 1 (28)
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w ośrodku kultury

Wielkopostne Przystanki
Wielkopostne Przystanki – nowa
propozycja Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym – to spotkania w
każdą niedzielę Wielkiego Postu, podczas których poruszane były sprawy
ważne, czasem trudne, skłaniające do
zastanowienia się i refleksji. Wszystkie kończyły sie dyskusją, dzieleniem
sie doświadczeniami.
– To pretekst, żeby się na chwilę zatrzymać, zwolnić, porozmawiać na tematy, o których na co dzień nie rozmawiamy – wyjaśnia ideę spotkań Krzysztof

Sokólski, dyrektor OK. – Cieszy nas, że
wzbudziły duże zainteresowanie.
W programie Przystanków znalazły
się: pokaz głośnego filmu „Bieżeńcy”
z udziałem reżysera Jerzego Kaliny,
film o bracie Albercie Chmielowskim
oraz spotkanie z biskupem Henrykiem Ciereszko, świadectwo doktora Pawła Grabowskiego, założyciela fundacji prowadzącej jedyne w
Polsce wiejskie hospicjum domowe,
opowieść o niezwykłych podróżach
znanej i cenionej w kraju dziennikar-

ki Anny Radziukiewicz oraz pełne
radości i spontaniczności spotkanie
z członkami białostockich wspólnot
Wiara i Światło.

Zapraszamy na święto teatrów dziecięcych i młodzieżowych
Gminna Biblioteka Publiczna w
Juchnowcu Kościelnym, we współpracy z Książnicą Podlaską im. Łukasza
Górnickiego Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego oraz Zespołem
Szkół w Juchnowcu Górnym od 7 do
12 maja 2018 r. organizuje III Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych

i Młodzieżowych – Melpomena 2018.
To majowe święto teatru od 25 lat
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W Forum mogą brać udział
zespoły teatralne, których członkami
są uczniowie i wychowankowie placówek edukacyjnych i opiekuńczych
z terenu woj. podlaskiego. W ramach
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Melpomeny odbędą się też gminne eliminacje do Konkursu Recytatorskiego
dla Przedszkolaków „O Złotą Różdżkę
Dobrej Wróżki” oraz XIII Powiatowy
Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej im. Sylwii Chorąży.
Regulamin i więcej szczegółów na
www.bibliotekajuchnowiec.pl
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ruszyły zapisy do 6. biegu konopielki

Majowo, sportowo, kulturalnie
26 maja br. odbędzie się 6. Bieg
Konopielki. Gościnny Juchnowiec,
malowniczy Frampol, książki, muzyka, niepowtarzalna atmosfera – to
od kilku lat znaki firmowe ostatniej
majowej soboty.
Bieg Konopielki, to dla wielu zawodników obowiązkowy i ulubiony
punkt sportowo-rekreacyjnego kalendarza. To znacznie więcej, niż bieg – tu
nie tylko zmaganie z czasem jest ważne, równie ważny jest klimat.
– Od lat spotykamy się z bardzo
ciepłymi opiniami dotyczącymi Biegu
Konopielki. Ludziom spodobał się pomysł połączenia sportu i kultury – mówi
Krzysztof Sokólski, dyrektor Ośrodka
Kultury w Juchnowcu Kościelnym, organizator majowej imprezy. – Jesteśmy
chwaleni za atmosferę, ale przecież

tworzymy ją wszyscy, i zawodnicy, i
mieszkańcy, i władze gminy z wójtem,
który nas wspiera, na czele. Zapraszam
serdecznie. Jestem pewien, że każdy,
kto weźmie udział w Biegu Konopielki, będzie miał wiele pięknych wspomnień – dodaje dyrektor.
Imprezę rozpoczną biegi towarzyszące – familijny oraz z vipami. Bieg
główny na 10 km wystartuje – jak zawsze – w południe i poprowadzi ulicami
oraz ścieżkami Juchnowca Dolnego.
Po części sportowej na zawodników
biegu głównego czekać będzie gościnne i urokliwe Frampol Ranczo, a tam –
tradycyjnie – nie zabraknie dań kuchni
regionalnej, książek do wylosowania i
dobrej muzyki.
Rejestracja elektroniczna:
www.elektronicznezapisy.pl

Uczestnicy biegu familijnego, który odbył się w ramach Biegu Konopielki 2017

warto
wiedzieć
optymistyczne prognozy
demograficzne dla gminy
juchnowiec kościelny
Według danych GUS gmina Juchnowiec Kościelny nie jest zagrożona wyludnieniem. Prognozy są optymistyczne, liczba mieszkańców do 2030 roku
wzrośnie o 19,4%. Decydujące znaczenie ma położenie gminy w sąsiedztwie
Białegostoku, tereny do zamieszkania,
gdzie można znaleźć spokój i kontakt z
naturą oraz dobra infrastruktura.

wysokie miejsce
w unijnym rankingu
Z zestawienia GUS wynika, że
gmina Juchnowiec Kościelny zajmuje 388. miejsce na 2238 samorządów
(90% proc. gmin w Polsce) w realizacji projektów unijnych o wartości
19 132 463,98 zł w perspektywie unijnej 2014–2020. Chodzi o fundusze
ze środków UE w ramach krajowych
programów operacyjnych. Dane dotyczą projektów realizowanych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, nie
tylko przez gminę, ale również przez
inne podmioty, odnoszą się do podpisanych umów i uwzględniają koszty
niekwalifikowane.

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, e-mail: 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, 697011593;
■ Referat Finansów, Podatków i Budżetu:
podatki, deklaracje dotyczące odpadów
– tel. 857132891, 697011595,
ewidencja działalności gospodarczej
– tel. 857132887, 697011154;
■ Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:
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inwestycje – tel. 857132895, 697011627,
drogi i transport – tel. 857132894, 697011607;
■ Referat Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa: gospodarka nieruchomościami – tel. 857132892,
697011608, planowanie, warunki zabudowy
– tel. 857195060, 857195061, 697011609;
■ Referat Obsługi Finansowej Jednostek
Organizacyjnych – tel. 858501574, 697011055;

■ Zakład Gospodarki Komunalnej
– tel. 858501088;
■ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
świadczenia rodzinne – tel. 856632392,
pomoc społeczna – tel. 856631117;
■ Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności
– tel. 857132885, 697011127;
■ Ośrodek Kultury – tel. 857196056;
■ Gminna Biblioteka Publiczna – tel. 857196194
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