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To już 9. edycja Nagrody. To wyróżnienie jest przy-
znawane � rmom, osobom i instytucjom, które po-
przez swoje działania przyczyniają się do budowania 
pozytywnego wizerunku gminy Juchnowiec Kościelny, 
zachowując jednocześnie wysokie standardy etyczne 
i zawodowe. 

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: 
• FIRMA, 
• OSOBA, 
• INSTYTUCJA/PRZEDSIĘWZIĘCIE/
         WYDARZENIE. 
Jak co roku, zapraszamy do zgłaszania kandydatów 

do Nagrody, aby Pierścienie Podskarbiego Włoszka 
tra� ły do osób i � rm cenionych przez mieszkańców 
gminy. Wystarczy zapoznać się z regulaminem i wype-
łnić zgłoszenie. Jest to najlepszy sposób docenienia tych, 
którzy naszym zdaniem na to zasługują. Działają na 
rzecz lokalnej społeczności, realizują niebanalne pomy-
sły, dobrze wykonują swoją pracę i zachowują wysokie 
standardy, przyczyniają się do budowania dobrej marki 

Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zgłoszenia należy składać osobiście w sekretariacie 

urzędu gminy lub drogą pocztową oraz za pośredni-
ctwem poczty elektronicznej. Na zgłoszenia czekamy 
do 17 stycznia 2020 r. Spośród zgłoszeń Kapituła Na-
grody wybierze nominowanych do Nagrody, następnie 
laureatów. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczy-
stej gali, która odbędzie się 8 lutego w „Dworku Tryumf” 
w Księżynie. Po gali zapraszamy na bal karnawałowy. 
Bal ma charakter otwarty. Szczegóły odnośnie imprezy 
oraz zakupu biletów dostępne są w Ośrodku Kultury 
w Juchnowcu Kościelnym (tel. 85 719 60 56). 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagro-
dy. Uwaga! Wśród zgłaszających rozlosowane zostaną 
atrakcyjne nagrody.

Szczegóły dotyczące Nagrody Wójta Gminy Ju-
chnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”, 
w tym dokładny regulamin i formularz zgłoszeniowy 
znajdziecie Państwo w załącznikach zamieszczonych na 
stronie internetowej urzędu gminy i ośrodka kultury.

Zgłoś kandydata do Pierścienia Podskarbiego Włoszka

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia

składamy Państwu 
serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, 
niepowtarzalnej atmosfery,

ciepła oraz ob� tości 
wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój 
Świąt Bożego Narodzenia,

poczucie prywatnego
i zawodowego spełnienia 

towarzyszą Państwu 
przez cały Nowy Rok.

Joanna Januszewska
przewodnicząca Rady Gminy 

Juchnowiec Kościelny
Krzysztof Marcinowicz 

wójt Gminy 
Juchnowiec Kościelny

Szanowni Państwo

Oddajemy kolejny numer Biuletynu Informacyjnego. 
Będą mogli się Państwo zapoznać  z niektórymi inwe-
stycjami, które  zmieniły oblicze naszej Gminy: ciągiem 
pieszo - rowerowym Białystok - Juchnowiec Kościelny 
- Wólka, wyremontowanymi świetlicami w Dorożkach 
i Barankach, przebudowanymi ulicami w Ignatkach - 
Osiedlu i parkiem rekreacyjnym w Śródlesiu.

Korzystając tylko z własnych dochodów niewiele mo-
glibyśmy zrobić. Dzięki pozyskaniu środków w wysokości 

5 milionów złotych w ramach projektu rewitalizacji będziemy mogli w przyszłym 
roku wyremontować zabytkową oborę w Ignatkach - Osiedlu na potrzeby świetli-
cy, hipoterapii i uprawiania sportów konnych. W Hołówkach Dużych cieszyć się 
będziemy przebudowaną świetlicą zaś w Brończanach i Ignatkach - Osiedlu parkami. 

Wsparcie z FDS posłuży do budowy dróg w Olmontach, Solniczkach i Ju-
chnowcu Kościelnym.

Życzę miłej lektury. Krzysztof Marcinowicz 
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
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Mamy nową ścieżkę rowerową z Białegostoku do Wólki 

29 listopada 2019 r. uroczyście otwarto ścieżkę ro-
werową z Białegostoku do Wólki. Było przecięcie wstę-
gi i poświęcenie. Jej długość  to ok. 9,2 km. Ciekawost-
ką jest, że jeżeli uwzględnimy ścieżkę po obu stronach 
drogi w miejscowości Hryniewicze, Lewickie i Juchno-
wiec Kościelny, jej  długość wyniesie  ponad 11,4 km.

Na całej trasie powstało też 16 zatok autobusowych  
z wiatami i dojściami dla pieszych. 

Inwestycja z pewnością poprawi  bezpieczeństwo 
mieszkańców, a zwłaszcza poruszających  się rowera-

mi i pieszo pomiędzy miejscowościami. Wpłynie pozy-
tywnie na atrakcyjność turystyczną naszej gminy.

Prace kosztowały ponad 19 mln złotych. Z Unii 
Europejskiej pochodziło 4,8 mln złotych w ramach 
projektu niskoemisyjnego Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego polegającego na  współpracy miasta 
Białegostoku z 10 gminami aglomeracji białostockiej. 
Resztę kwoty dołożyły Gmina Juchnowiec Kościelny  
i Powiat Białostocki. 
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Gmina Juchnowiec Kościelny z pięciomilionową dotacją 
na rewitalizację

Projekt „Nowe możliwości lokalnej społeczno-
ści w gminie Juchnowiec Kościelny” został ocenio-
ny pozytywnie i zakwali�kowany do do�nansowania 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Planowane do realizacji inwestycje infra-
strukturalne wynikają z zatwierdzonego  Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Juchnowiec Kościel-
ny do roku 2023.

Gmina Juchnowiec Kościelny na realizację in-
westycji otrzyma wsparcie �nansowe w wysokości 
5,0 mln zł, cała inwestycja kosztować ma ponad  
6,5 mln zł. 

Projekt zakłada  cztery działania w kilku miej-
scowościach: Hołówki Duże, Brończany i Ignatki – 
Osiedle. 

W Hołówkach Dużych zagospodarowane zosta-
ną tereny wokół budynku poszkolnego wraz z jego 
przebudową na świetlicę wiejską . Celem działania 
jest  stworzenie miejsca rekreacji przeznaczonego do 
spotkań i integracji mieszkańców. 

We wsi Brończany będą zagospodarowane  
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w celu stwo-
rzenia parku przeznaczonego do użytku mieszkań-
ców. Zostaną wytyczone ścieżki żwirowe, miejsce 
na ognisko oraz elementy małej architektury wraz  
z towarzyszącą zielenią.

Budynek stajni/obory w Ignatkach – Osiedlu zo-
stanie przebudowany i rozbudowany na świetlicę 
oraz bazę  lokalową dla hipoterapii i rehabilitacji. 
Zmodernizowane będą  pomieszczenia  związane  
z uprawianiem sportów konnych. Teren wokół   
budynku zostanie zagospodarowany.

Zabytkowy park w Ignatkach - Osiedlu zostanie 
uporządkowany poprzez odpowiednie ukształto-
wanie terenu, nowe wypro�lowanie skarp, a także 
przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

 Planowany termin zakończenia realizacji  
inwestycji  - grudzień 2020 r.

Dzięki pozyskanej dotacji nasze miejscowości  
zyskają nowe oblicze.

Nowy park rekreacyjny w Śródlesiu
Zapomniane  miejsce w centrum wsi zmieni-

ło swoje oblicze. Po wielu perypetiach przetar-
gowych dziś możemy podziwiać park, który sta-
nie się zapewne urokliwym miejscem spotkań  
i wypoczynku. Zieleniec został zaprojektowany  
w duchu współczesnego parku poprzez wytyczenie 
fantazyjnie biegnących 
ścieżek spacerowych,  
a także wydzielenie mie- 
jsca na altanę, plac zabaw, 
siłownię zewnętrzną, 
mini boisko oraz drew-
niany podest stanowiący 
kładkę nad rowem od-
wadniającym. 

Mieszkańcy Śródle-
sia z pewnością już nie 
mogą doczekać się wio-
sny, kiedy park się za-
zieleni i zacznie tętnić 
życiem.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 700 tys. zł. Jest 
ona współ�nansowana ze środków unijnych,  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w wysokości ok.190 tys. zł w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicja-
tywy LEADER”
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Kolejne drogi gminne zostały przebudowane.  
Mają utwardzoną nawierzchnię

Poprawa jakości  dróg gminnych jest sukcesy- 
wnie realizowana. W grudniu br. zakończono roboty 
na czterech drogach w Olmontach, Stanisławowie, 
Pańkach do Czerewek oraz w Wojszkach. Została 

położona nawierzchnia bitumiczna (asfalt) na istnie-
jącej podbudowie z kruszywa oraz wykonano pobocza 
żwirowe. Wartość robót to ok. 598 tys. zł.

Ulica Chabrowa w Olmontach, długość ok. 415 m, 
szer. 5,0 m, pobocza o szer. 0,5 i 1,5 m.

Droga gminna w Stanisławowie , długość 153 m, 
szer. 3m, pobocza o szer. 0,5 i 1,0 m.

      Droga gminna w Wojszkach, długość 740 m, 
szer. 3,5 m, pobocza o szer.0,75 m

Droga gminna Pańki – Czerewki, długość ok. 110 m, 
szer. 3,0 m, pobocza o szer. 1,0 m.



GRUDZIEŃ 2019  ■  NR 4 (32)BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 5

Zakończyła się budowa czterech ulic 
w Ignatkach - Osiedlu

W październiku 2019 r. zakończyła się budowa 
ulic: Jodłowej, Hiacyntowej, Hryniewickiej i Ogro-
dowej. Kierowcy mają do dyspozycji 680 m dróg  
z kostki brukowej. Piesi mogą bezpiecznie poruszać 

się po chodnikach. Na ulicach zamontowano oświe-
tlenie. Poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców  
i uczestników ruchu drogowego.   

Wreszcie autobusem z  osiedla przy ul. Kraszewskiego 
w Kleosinie do Białegostoku

Osiedle zamieszkiwane przez ok.1100 mieszka- 
ńców nie miało bezpiecznego połączenia z Białym-
stokiem. Mieszkańcy aby dojść do przystanku BKM 
na terenie Białegostoku korzystali z ulicy Paderew-
skiego lub z niedozwolonego przejścia przez tory 
kolejowe. 

Sytuacja uległa pogorszeniu z chwilą rozpo-
częcia budowy Trasy Niepodległości. Osiedle zo-
stało odcięte od świata. Istniejąca ulica Paderew-
skiego w Białymstoku od granicy naszej gminy 
do przejazdu kolejowego nie posiadała chodnika  
i oświetlenia. 

Było niebezpiecznie. Dzięki współpra-
cy z władzami Białegostoku, Gmina Bia-
łystok w październiku br. przebudowała 
ten odcinek ulicy. Została ona poszerzo-
na, wybudowano ciąg  pieszo – rowerowy  
i oświetlenie. Wykonana inwestycja umo- 
żliwiła uruchomienie linii autobusowej 
komunikacji miejskiej nr 26 jakże ocze-
kiwanej przez mieszkańców. Skorzystali 
również piesi i rowerzyści, którzy bez-
piecznie mogą pokonywać trasę.
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ZOSTAW PODATEK W SWOJEJ GMINIE
Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny

  Zbliża się termin rozliczenia się z urzędem 
skarbowym, to dobry moment żeby pomyśleć  
o swojej Gminie. Budżet Gminy to przede wszy- 
stkim wpływy z podatków, a także z tytułu udzia-
łów w podatkach dochodowych od osób prawnych 
oraz od osób �zycznych. 

Pragnę zwrócić Państwa uwagę , że udział Gmi-
ny w podatku PIT w 2020 roku  wyniesie 38, 16 %.  
Płacąc podatek dochodowy zgodnie z miejscem 
swojego zamieszkania, zwiększamy budżet Gminy 
Juchnowiec Kościelny na realizację w większym 
stopniu Państwa potrzeb i oczekiwań, różnoro- 
dnych zadań służących poprawie lokalnych wa-
runków życia. 

Każdy mieszkaniec naszej Gminy, także ten bez 
meldunku, może przyczynić się do zwiększenia jej 
budżetu i  mieć swój własny wkład w jej rozwój. 

Co zrobić aby zasilić budżet gminy częścią 
swojego podatku ?  To proste! 

Przy rozliczaniu się z podatku dochodowego należy:
1. wskazać Gminę Juchnowiec Kościelny – 

jako miejsce zamieszkania, a II Urząd Skarbowy 
w Białymstoku  - jako właściwy urząd skarbowy;

2. wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3, 
którego złożenie nie podlega opłacie skarbowej  
( jeżeli był inny adres zamieszkania);

3. ww. dokumenty dostarczyć osobiście lub 
przesłać pocztą lub za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, po opatrzeniu bezpie- 
cznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub Profilem Zaufanym do II Urzędu Skarbowego  
w Białymstoku, ul. Plażowa 17.

      Pragnę serdecznie podziękować, że wybrali 
Państwo Gminę Juchnowiec Kościelny na miejsce 
swojego życia, a często i pracy. Gmina Juchnowiec 
Kościelny jest naszą wspólną wartością. To od nas 
wszystkich zależy jak się będzie rozwijać. 

Nowe sołectwo w gminie
W naszej gminie niektóre sołectwa obejmują dwie 

miejscowości. Przykładem jest sołectwo Olmonty, Iza-
belin. Aktualnie w Olmontach mieszka 883 mieszkań-
ców, w Izabelinie 159.

Mieszkańcy Izabelina postawili na niezależność  
i podjęli działania w tym za-
kresie. Proces rozpoczął się od 
wniosku mieszkańców i ko- 
nsultacji społecznych, które  
odbyły się 18 listopada 2019 r.  
w świetlicy wiejskiej w Olmon-
tach. Wzięło w nich  udział 28 
mieszkańców sołectwa w obe- 
cności wójta gminy. Za podzia-
łem sołectwa opowiedziało się 
23 mieszkańców, przeciw było 
pięciu. Konsultacje mają charak-
ter opiniodawczy i są ważne bez 
względu na liczbę osób w nich 
uczestniczących. Rada Gminy 

Juchnowiec Kościelny  zapoznała się z wynikiem ko- 
nsultacji. Na sesji w dniu 25 listopada 2019 r. dokonała 
podziału istniejącego sołectwa na dwa oddzielne sołec-
twa: Olmonty i  Izabelin. W ten sposób Gmina Juchno-
wiec Kościelny zamiast 46 będzie mieć 47 sołectw.

Dziękując za Państwa odpowiedzialną postawę, pozostaję z wyrazami szacunku 
wójt Krzysztof Marcinowicz
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Teatr w Ośrodku Kultury
Jedną z kulturalnych wizytówek juchnowieckiej 

gminy jest teatr. Przez lata działały przy Ośrodku 
Kultury różne grupy. Występowały w przeglą-
dach, zdobywały nagrody i wyróżnienia. Obecnie 
wielką popularnością cieszy się grupa teatralna 
dorosłych „Trylobit”. 

Tworzą ja mieszkańcy Gminy Juchnowiec 
Kościelny: Agnieszka Maliszewska, Marek Mu-
szyński, Anna Radziewicz, Grzegorz Radzie-
wicz, Krzysztof Sokólski, Zofia Szczytko, 
Agnieszka Więsław, Iwona Woźniuk, Paweł 
Żyłkowski.

Zespół, którego opiekunem jest Tere-
sa Radziewicz, ma w dorobku już wiele 
spektakli. Wszystkie były wspaniale przyj-
mowane przez publiczność. Kolejnym 
przedstawieniem „Trylobitu” jest  „Moja 
babka urodziła się w Taszkiencie”.  Został 
on  oparty na motywach opowieści rodzin-
nych członków zespołu.  Za scenariusz i re-
żyserię odpowiada opiekun i mentor grupy  

Teresa Radziewicz. Za światło i dźwięk – Wo- 
jciech Litwiejko. Dodatkowego wsparcia muzycz-
nego przy pracy nad przedstawieniem udzielił To-
masz Modelski.

Spektakl „Moja babka urodziła się w Tasz-
kiencie” wystawiany będzie na deskach Ośrodka 
Kultury w Juchnowcu Kościelnym. O kalendarzu 
występów informuje Ośrodek Kultury w Gminie 
Juchnowiec Kościelny. 

Zakończył się remont mostu w Koplanach
Właśnie zakończył się remont mostu w Kopla-

nach na rzece Niewodniczance, w ciągu drogi gmin-
nej Nr 106774 B, łączącej Koplany z Brończanami. 
Z uwagi na stan techniczny wykonano generalny 

remont wszystkich elementów mostu, tj. żelbetowej 
płyty, podpór i przyczółków, nawierzchni bitumi- 
cznej oraz balustrady. 

Koszt remontu wyniósł ok. 249 tys. zł. 
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Drugie miejsce gminy na podium w sporcie szkolnym 
W roku szkolnym 2018/2019, tak jak w latach 

ubiegłych,  uczniowie naszych szkół podstawo-
wych i gimnazjów rywalizowali o Puchar Mar-
szałka Województwa Podlaskiego i Puchar Staro-
sty Powiatu Białostockiego,

W klasyfikacji gmin wiejskich województwa 
podlaskiego w sporcie szkolnym 2018/2019, Gmi-
na Juchnowiec Kościelna zajęła II miejsce i otrzy-
mała  puchar od Marszałka. 

Nasi uczniowie uzyskali również wysokie mie- 
jsca w rozgrywkach powiatowych.  Rywalizacja 
prowadzona była w  klasach IV –VI w dwóch ka-
tegoriach: szkół dużych – powyżej 100 uczniów 
i szkół małych – do 100 uczniów Wśród dużych 
szkół Szkoła Podstawowa w Kleosinie zajęła  
3. miejsce, a Szkoła Podstawowa w Juchnowcu 

Górnym – 6. miejsce. W klasyfikacji szkół małych 
1. miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Księży-
nie.

W igrzyskach młodzieży szkolnej klas VII  
i VIII szkół podstawowych i gimnazjów powia-
tu białostockiego Szkoła Podstawowa w Kleosi-
nie wywalczyła 2. miejsce, Szkoła Podstawowa  
w Juchnowcu Górnym – 11., a 18. miejsce Szkoła 
Podstawowa w Księżynie.

Za wspieranie sportu szkolnego, medal z  po-
dziękowaniem otrzymał wójt Krzysztof Marci-
nowicz. W imieniu wójta odznaczenie odebrał 
radny Marcin Zawadzki, obecnie Przewodniczą-
cy Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego  
w Białymstoku.

Trzy świetlice jak nowe! 
Zakończono prace w Barankach, Dorożkach i Kleosinie

Gmina Juchnowiec Kościelny sukcesywnie modernizuje posiadane świetlice. 
W 2019 r. udało się wyremontować trzy świetlice. 

Świetlica w Barankach
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O zakresie robót w Barankach i Dorożkach in-
formowaliśmy we wcześniejszych wydaniach biu-
letynu.

W  świetlicy w Kleosinie  dostosowano bu-
dynek do potrzeb osób niepełnosprawnych 
poprzez wybudowanie wewnętrznej pochylni  
w dobudowanej klatce schodowej. Wyremonto-
wano pomieszczenia, które wyposażono w wen-
tylację mechaniczną. Na remont świetlicy złożony 
został wniosek o dofinansowanie  w ramach Lo-
kalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działa-

nia – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, projekt pn. 
„Poprawa dostępności infrastruktury społecznej  
w Gminie Juchnowiec Kościelny” na kwotę ok.300 
tys. zł. Projekt wpłynie pozytywnie na jakość ży-
cia  osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Ro- 
zbudowana infrastruktura służyć będzie lokalnym 
organizacjom pozarządowym oraz organizowaniu 
zajęć w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii.

Świetlica w Dorożkach

Dobudowana klatka schodowa w  świetlicy w Kleosinie
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Zmiany w podatkach

Rada Gminy w dniu 25 listopada 2019 roku 
uchwaliła nowe stawki podatku od nieruchomo-
ści, które są niższe od ustawowych.  Od 2013 roku 
ten rodzaj podatków w naszej gminie pozostawał 
na niezmienionym poziomie. Od 2020 roku stawki 
podatku od nieruchomości będą wyższe. Za grunty 
związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej zapłacimy 0,82 zł za m² (stawka maksymalna 
to  0,95 zł za m²), za grunty pozostałe 0,25 zł za m² 
( stawka maksymalna to 0,50 zł za m²), za budynki 
mieszkalne zapłacimy 0,69 zł za m² (stawka maksy-
malna wynosi 0,81 zł za m²), za budynek związany  
z prowadzoną działalnością gospodarczą – 20,70 
zł za m² (stawka maksymalna to 23,90 zł za m²) za 
budynki pozostałe stawka lokalna wynosi 6,50 zł za 
m² (stawka maksymalna to 8,05 zł za m²).Więcej in-
formacji w uchwale NR XII/143/2019 Rady Gminy 
Juchnowiec Kościelny  z dnia 25 listopada 2019 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. Pomimo wzrostu stawek podatku 

od nieruchomości obowiązujących na terenie naszej 
gminy nadal w przeważającej części są one niższe od 
stawek  podatku od nieruchomości obowiązujących 
w gminach ościennych.

Corocznie obniżana jest przez Radę Gminy 
Juchnowiec Kościelny cena skupu żyta będąca po- 
dstawą do ustalenia podatku rolnego. Uchwałą NR 
XII/142/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny 
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolne-
go obniżono cenę skupu żyta  z kwoty 58,46 zł za 
1 dt (kwintal) do kwoty 50 zł za 1 dt (kwintal) . Po 
obniżce stawka podatku rolnego w roku 2020 dla osób 
posiadających gospodarstwo rolne wyniesie 125 zł 
za 1 ha przeliczeniowy, natomiast dla osób niepo-
siadających gospodarstwa rolnego wyniesie 250 zł 
za 1 ha �zyczny. 

Nadal podatek rolny w naszej gminie jest jednym 
z  najniższych w porównaniu do podatku rolnego  
w sąsiednich  gminach.

     Dotacja na drogi gminne z Funduszu Dróg Samorządowych           

Ulica Jaśminowa w Juchnowcu Kościelnym, 
ulica Zaciszna w Olmontach, ulica Leszczy-
nowa w Solniczkach  oraz przepust na drodze  
w Pańkach - te cztery inwestycje znalazły się na 
liście podstawowej do dofinansowania z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Wartość tych zadań 
to ponad 3,3 mln zł  a dotacja wyniesie ok. 1,7 
mln zł. Wszystkie prace gmina chce zrealizować 
w latach 2019 -2020.

Obecnie drogi posiadają nawierzchnię grunto-
wą  bez wydzielonych ciągów dla ruchu pieszego. 
Stan nawierzchni jest zły, w szczególności ulega 
znacznemu pogorszeniu po dłużej utrzymujących 
się opadach atmosferycznych oraz w porze wio-
sennej i zimowej kiedy to nawierzchnia gruntowa 
łatwo ulega deformacjom pod ciężarem przeje- 
żdżających pojazdów. Nawierzchnia jest wówczas 
bardzo mocno zniekształcona, występują liczne 
zadołowania, wyboje i nierówności, a zadawala-
jący stan drogi na jakiś czas przywracają dopie-

ro zabiegi profilowania i uzupełniania ubytków. 
Odwodnienie dróg odbywa się powierzchniowo.

Prace w ul. Jaśminowej  w Juchnowcu Ko-
ścielnym już rozpoczęły się i obejmują, m.in. 
wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni  
o szerokości 5,0 m  z kostki betonowej, na dłu-
gości 405 m, z obustronnymi chodnikami o sze-
rokości 2,0-2,5 m. Z jezdni wody odprowadzone 
zostaną za pomocą wpustów deszczowych do pro-
jektowanej kanalizacji deszczowej. Wartość robót 
ponad 1,6 mln zł.

 Inwestycja w ulicy Leszczynowej w Solnicz-
kach poza przebudową głównego jej odcinka  
o długości 249,4 m i szerokości 5 m obejmu-
je krzyżujące się z nim  dwa sięgacze o długości 
30,63 m i 32,23 m.  Powstaną chodniki obustron-
ne o szer. 1,8-2,75 m. 

W zakresie obu sięgaczy ciągi pieszo-jezdne 
będą miały nawierzchnię z kostki betonowej, sze-
rokości 4,5 m z opaskami (poboczami) po obu 

ul. Zaciszna w Olmontach
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Dbajmy o swoje środowisko, nie spalajmy w piecach 
niebezpiecznych odpadów  

Niestety po rozpoczęciu sezonu grzewczego 
w naszych miejscowościach odczuwalny jest tzw. 
„smog”. To wynik palenia w piecach byle czym. 
Spróbujmy temu zapobiec i nie zatruwać siebie  
i swoich sąsiadów. Przestrzegajmy poniższych za-
leceń, a będziemy oddychać czystym powietrzem.

Przypominamy mieszkańcom, że obowiązuje 
ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA 
ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie 
nieruchomości.

W gospodarstwach domowych można spalać 
tylko – poza opałem: papier i opakowania z papie-
ru, tekturę i opakowania z tektury, drewno i opa-
kowania z drewna, odpady kory i korka, trociny, 
wióry i ścinki, odpady z gospodarki leśnej, ale nie 
chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia  
14 grudnia 2012r. o odpadach, spalanie śmieci  

w piecach i kotłowniach domowych oraz na wo- 
lnym powietrzu jest zabronione i karalne. „Kto, 
wbrew przepisowi termicznie przekształca od-
pady poza spalarniami odpadów lub współ-
spalarniami odpadów podlega karze aresztu  
lub grzywny do 5.000 zł”.

W piecach nie wolno palić:
•    odpadów plastikowych i butelek po napo-

jach,
•    worków foliowych,
•    zużytych pieluch jednorazowych,
•    ubrań, szmat, obuwia,
•    zabawek,
•    gazet kolorowych,
•    opon,
•    odpadów z tworzyw sztucznych,
•    płyt laminowanych
•    płyt wiórowych,

stronach o szer. 0,75 m. Obecnie trwa procedu-
ra przetargowa. Planowane rozpoczęcie robót  
w 2020 r.

Na ulicy Zacisznej w Olmontach aktua- 
lnie wykonywana jest jezdnia na długości 225 m  
i  szerokości 4,5 m z kostki brukowej. Budowa-
ne są zjazdy, opaski z kostki brukowej  szerokości  
1,0 m lub chodniki dla pieszych z kostki beto-
nowej szerokości 2,0-3,3 m. Ulica będzie mia-
ła kanalizację deszczową. Wartość robót ponad  
500 tys. zł.  Prace są zaawansowane. 

Droga do wsi Pańki wymaga remontu ze 
względu na niewłaściwe funkcjonowanie istnie-

jącego przepustu. Rzeka  przelewa się w okresie 
wiosennym przez drogę, co uniemożliwia  prze-
jazd.

W ramach inwestycji powstanie nowy przepust 
z blachy falistej, ze ściankami czołowymi umo- 
cnionymi brukiem. Przy przepuście zaprojektowa-
no bariery energochłonne drogowe. Koryto rzeki 
zostanie pogłębione, a skarpy umocnione darniną. 
Po wykonaniu robót nawierzchnia bitumiczna drogi 
zostanie odtworzona.  Wartość robót ok 348 tys. zł. 

Umowa z wykonawcą robót została podpisana, 
prace ruszą w 2020 r.

ul. Zaciszna w Olmontach
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WYBRANE   TELEFONY

■ Sekretariat:
tel. 857132880 w. 80

fax: 857132881
tel. kom. 516137164

■ Przewodnicząca Rady
tel. 857132884

tel. kom. 697011593

■ Referat Finansów 
i Podatków 
i Budżetu

- wymiar podatków, 
deklaracje 

dot. odpadów
tel. 857132891

tel. kom. 697011595
- ewidencja 
działalności 

gospodarczej
tel. 857132887

tel. kom. 697011154

■ Urząd Stanu 
Cywilnego, 

Ewidencja Ludności
tel. 857132885

tel. kom. 697011127

■ Referat Inwestycji 
i Gospodarki 
Komunalnej
- inwestycje

tel. 857132895

tel. kom. 697011627
- drogi i transport

tel. 857132894
tel. kom. 697011607

■ Referat Planowania 
Przestrzennego, 

Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa

- planowanie, warunki 
zabudowy

tel. 857195060, 857195061
tel. kom. 697011609

- gospodarka 
nieruchomościami

tel. 857132892
tel. kom. 697011608

■ Referat Obsługi 
Finansowej Jednostek 

Organizacyjnych
tel. 858501574, 857196619 

tel. kom. 697011055

■ Zakład Gospodarki 
Komunalnej

tel. 858501088

■ Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

- świadczenia 
rodzinne

tel. 856632392
- pomoc społeczna

tel. 856631117

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

Wydawnictwo bezpłatne. Wydawca: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
Adres: ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny

Tel. 85 713 28 80; e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

www.juchnowiec.gmina.pl

•    ram okiennych z drewna i plastiku,
•    podkładów kolejowych,
•    mebli,
•    drewna malowanego, lakierowanego i im-

pregnowanego
•    zmieszanych odpadów komunalnych.
Domowe piece i kotłownie nie są przystoso-

wane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt 
niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące 
substancje gazowe.

 Żyjąc w okolicy, w której palenie odpadów 
w domach jest powszechne, skazujemy siebie 
i całą rodzinę na oddychanie zanieczyszczonym 
powietrzem i ma to z  pewnością ogromne zna-
czenie dla naszego zdrowia. 

W trakcie spalania powstają, m.in.:
•tlenek węgla, który powoduje uszkodzenia 

układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowe-
go,

•tlenek azotu - powodujący uszkodzenia płuc,
•pyły, które powodują szkodliwe dla zdrowia 

człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
•dioksyny i furany – powodują nowotwory wą-

troby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu 
genetycznego oraz mają działanie alergiczne,

•dwutlenek siarki, powodujący trudności z od-
dychaniem i będący przyczyną kwaśnych deszczy,

•chlorowodór, który w połączeniu z wodą two-
rzy kwas solny (silnie żrący),

•cyjanowodór tworzy z wodą kwas pruski 
(blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe).

Lekarze i naukowcy coraz częściej łączą wzrost 
zachorowań na takie choroby jak astma oskrze-
lowa, alergiczne zapalenie skóry czy alergie po-
karmowe z pogorszeniem jakości powietrza, także 
w wyniku spalania odpadów w miejscach niedo-
zwolonych.

Spalanie śmieci w piecach domowych powodu-
je również osadzanie się trudno usuwanej sadzy 
w przewodach kominowych, której nadmiar może 
doprowadzić do zapalenia się i popękania komi-
na. Jest  bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz 
pożarów domu.




