
WIADOMOŚCI
GONIĄDZKIE

BEZPŁATNE PISMO URZĘDU MIEJSKIEGO W GONIĄDZU

www.goniadz.pl www.facebook.pl/UMGoniadzNUMER 2/2022



   2  

Letnie Kino Plenerowe

 W sierpniowy wieczór br., na placu w parku miejskim w Goniądzu, 
odbył się pokaz kina plenerowego. Zarówno dzieci jak i ich rodzice mogli 
przeżyć przygodę z bohaterami filmu „Sekretne życie zwierzaków 
domowych”. Uśmiechy nie schodziły z twarzy dzieci i młodzieży, ponieważ 
fabuła filmu była bardzo ciekawa, a bohaterowie filmu nie pozostawali 
obojętni widzom.

 Po pierwszym seansie wyświetlony został film „Smażalnia Story”, 
do którego część zdjęć była kręcona w naszym mieście. Oglądając perypetie 
bohaterów można było zobaczyć "stary" Goniądz oraz jego mieszkańców 
z tamtych lat. Pozwoliło to na piękne wspomnienia, które mogliśmy przeżyć 
razem.

Święto Matki Boskiej Zielnej i Wojska Polskiego

 15 sierpnia br. uroczystą mszą świętą odprawioną w kościele 
pw. Św. Agnieszki w Goniądzu w intencji Ojczyzny, Żołnierzy Wojsk 
Polskich a także w intencji rolników z okazji dnia Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny rozpoczęto obchody tych świąt w Gminie Goniądz.  
Z okazji Święta Matki Boskiej Zielnej, pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Goniądzu wykonali wieniec dożynkowy, symbolizujący naszą 
wiarę i wdzięczność za tegoroczne zbiory.
 Po mszy świętej władze samorządowe, mieszkańcy gminy oraz 
przybyli goście w asyście Żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej, strażaków OSP z terenu Gminy Goniądz, delegacji 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, harcerzy 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich 
„Boanerges” przemaszerowali pod pomnik pamięci w parku miejskim.
Przemarsz prowadziła i zabezpieczała grupa motocyklowa z Goniądza – 
„Biebrzańskie Niedźwiedzie”.

 Podczas uroczystego apelu w parku miejskim na pamiątkę Święta 
Wojska Polskiego odśpiewano hymn, złożono kwiaty i zapalono znicze 
a uroczyste przemówienie wygłosił Burmistrz Goniądza – Grzegorz Andrzej 
Dudkiewicz.
 Po części oficjalnej uroczystości zebrani mieszkańcy i goście 
wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. Na wszystkich uczestników czekała 
także ciepła grochówka przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Klewiance.

10-lecie Harcerstwa w Goniądzu

 W niedzielę 21.08.2022 na plaży miejskiej w Goniądzu odbył się 
festyn harcerski. Członkowie 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich "Boanerges" 
im. Św. Marcina z Tours świętowali 10 lecie swojej działalności. Uczestnicy 
wydarzen ia  mogl i  poczuć  p rawdz iwą  ha rce r ską  a tmosfe rę ! 
Poza dmuchańcami, dzieci mogły bawić się w gry i pląsy harcerskie, zaś 
rodzice  spędzali czas przy kiermaszu ciast. Festyn obfitował w wiele 
dodatkowych atrakcji: stoisko edukacyjne Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, pokaz sprzętu Wojsk Obrony Terytorialnej czy pokaz sprzętu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu. 

Harcerze przygotowali również miejsca, w których można było poznać 
historię ich działalności czy dołączyć do ich szeregów. Czas ten umilało 
ognisko, możliwość wspólnego tańca belgijki a także wiele konkursów 
rodzinnych i indywidualnych.
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83. rocznica wybuchu II wojny światowej

 1 września 1939 r. atakiem wojsk III Rzeszy na Polskę rozpoczął się 
największy konflikt w historii - II wojna światowa. Była to największa 
i najkrwawsza wojna w historii. Trwająca 6 lat pochłonęła ponad 70 mln 
ludzkich istnień.

 W 83. rocznicę upamiętnienia tego wydarzenia Burmistrz Goniądza 
Grzegorz Andrzej Dudkiewicz wraz z przedstawicielami jednostek 
organizacyjnych Gminy, radnymi Rady Miejskiej w Goniądzu oraz 
harcerzami 7. Szczepu Drużyn Goniądzkich „Boanerges” złożyli kwiaty 
i zapalili znicze pod obeliskiem upamiętniającym ofiary czerwca 1941 r.

W hołdzie ofiarom zbrodni we Wroceniu

 W 1943 roku niemiecka żandarmeria  dokonała  mordu 
12 mieszkańców wsi Wroceń. W hołdzie poległym, dnia 4 września br. 
Burmistrz Goniądza Grzegorz Andrzej Dudkiewicz wraz z rodzinami 
pomordowanych i mieszkańcami Wrocenia złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod obeliskiem z tablicą upamiętniającą ten drastyczny mord hitlerowski.

78. rocznica bitwy w rejonie Osowe Grzędy

 8 września br. odbyły się uroczystości upamiętniające 78 rocznicę 
bitwy 9. Pułku Strzelców Konnych z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy, 
gdzie oddziały partyzanckie Armii Krajowej pod dowództwem rotmistrza 
Wiktora Konopko ps. "Grom" stoczyły największą walkę Akcji "Burza" 
w naszym regionie.
 Rocznica tego wydarzenia obchodzona jest uroczyście od 1994 roku 
w miejscowości Osowe Grzędy pod obeliskiem upamiętniającym poległych 

w bitwie partyzantów, rozstrzelanych mieszkańców wsi Grzędy oraz 
zamordowanych przez NKWD i Gestapo leśników z nadleśnictw: Grajewo 
i Rajgród. 

 W intencji poległych, przed pomnikiem odprawiona została msza 
święta polowa, w której udział wzięła delegacja z Gminy Goniądz, 
reprezentowana przez: Burmistrza Goniądza Grzegorza Andrzeja 
Dudkiewicza, Radnych Rady Miejskiej w Goniądzu, Dyrektora Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu Pana Mirosława Zbigniewa Sobczyka 
wraz z przedstawicielami samorządu uczniowskiego a także delegacja 
harcerzy z 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich „Boanerges”.

 Podczas uroczystości zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe 
przemówienia, odczytano apel pamięci oraz oddana została salwa honorowa. 
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości złożono kwiaty i zapalono 
znicze pod pomnikiem "Pamięci Bitwy na Grzędach". 

Uroczystość podniesienia flagi na maszt 
w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”

 Dnia 19 października 2022 r. nastąpiło uroczyste podniesienie flagi na 
maszt w parku miejskim w ramach projektu „Pod biało – czerwoną” pod 
honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 
Projekt zakładał sfinansowanie przez Rząd RP zakup masztów i flag dla 
każdej gminy w Polsce, która dołączy do projektu. Celem projektu było godne 
upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką 
w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Sukces tego zakupu w dużej mierze 
zależał od mieszkańców naszej gminy, którzy z zapałem oddawali głosy 
podczas akcji „Pod biało-czerwoną”. 
 Po uroczystościach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym związanych 
z nadaniem szkole imienia Jana Pawła II uczestnicy przemaszerowali na plac 
parku miejskiego. Flaga RP została przekazana pocztowi flagowemu, 
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składającego się z druhów OSP w Goniądzu, przez harcerzy 7 Szczepu 
Drużyn Goniądzkich „Boanerges”. Podczas uroczystego podniesienia flagi 
na maszt odśpiewany został hymn państwowy.

 Barwy flagi państwowej w centrum Goniądza, mają na celu 
podtrzymanie i wzbogacenie patriotycznych postaw, tradycji i dumy z bycia 
Polakami. Flaga jest z nami we wszystkich ważnych i patriotycznych 
wydarzeniach – oznacza dumę i wolność, przypomina też o Poległych, którzy 
walczyli za niepodległość naszej Ojczyzny.
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 11 listopada to dla większości Polaków jeden z najważniejszych dni 
w roku, tego dnia w 1918 r. po 123 latach niewoli Polska odzyskała 
niepodległość i powróciła na mapy świata.
Obchodzona 11 listopada rocznica jest okazją do uroczystych obchodów, 
modlitw, podziękowań i chwili zadumy nad bohaterstwem żołnierzy, którzy 
walczyli o wolną Polskę.
 W Gminie Goniądz uroczyste obchody 104. rocznicy odzyskania 
niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. Św. Agnieszki 
w Goniądzu odprawioną przez księdza proboszcza Roberta Jacka Kollera 
w intencji Ojczyzny z udziałem chóru parafialnego i w towarzystwie pocztu 
sztandarowego Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Goniądzu, 
7 Szczepu Drużyn Goniądzkich "Boanerges" oraz sztandarów jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

 Po nabożeństwie mieszkańcy miasta i gminy oraz zaproszeni goście 
w asyście grupy motocyklowej „Biebrzańskie Niedźwiedzie” 
i przy zabezpieczeniu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji 
w Mońkach udali się pod pomnik w parku miejskim, gdzie odbył się uroczysty 
apel podczas którego miało miejsce podniesienie flagi na maszt
 i wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Przemówienie okolicznościowe 
z okazji Święta Niepodległości wygłosił Burmistrz Goniądza – Grzegorz 
Andrzej Dudkiewicz, a delegacje uczestniczące w obchodach złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze pod pomnikiem pamięci.

 Po tej części uroczystości Burmistrz Goniądza zaprosił wszystkich 
zgromadzonych na dalszą część obchodów do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Goniądzu, gdzie czekała na nich gorąca grochówka przygotowana przez 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Klewiance. W GOK odbył się koncert 
zespołu Nadbiebrzańskie Nutki. Zgromadzeni goście śpiewali pieśni 
patriotyczne przygotowane przez Panią Agnieszkę Panas – instruktor śpiewu, 
a wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych prowadziły dziewczęta z Nutek. 
Podczas trwania koncertu można było obejrzeć wystawę zdjęć „Goniądz 
w starej fotografii”.

 W lipcu br. Burmistrz Goniądza - Grzegorz Andrzej Dudkiewicz 
podpisał umowę z Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez 
Wicemarszałków Województwa Podlaskiego - Pana Sebastiana Łukasiewicza 
oraz Pana Marka Olbrysia, w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-
gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Goniądzu, w wysokości 24000,00 zł.
    Zgodnie z umową Gmina Goniądz zakupiła czujnik wielogazowy oraz 
wykonano remont autopompy znajdującej się na samochodzie JELCZ. 

 W listopadzie br. Burmistrz Goniądza podpisał umowę o dotację 
z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Piasecznej – Wiesławem 
Dworakowskim oraz z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Białosukni – Danielem Twarkowskim.
Tym samym OSP w Wólce Piasecznej, otrzymała 1078,00 zł na zakup ubrania 
specjalnego, natomiast OSP w Białosukni otrzymała 2300,00 zł na zakup 
ubrań specjalnych. Zakupione ubrania zwiększą bezpieczeństwo 
i ochronę osobistą strażaków ochotników.

Województwo Podlaskie wspiera zakup sprzętu 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu

W s p a r c i e  G m i n y  G o n i ą d z  d l a  O S P 
w  W ó l c e  P i a s e c z n e j  i  B i a ł o s u k n i 
na zakup umundurowania

Z ŻYCIA OSP



WIADOMOŚCI
GONIĄDZKIEINWESTYCJE

   5  

Polski Ład - zakończony etap opracowywania dokumentacji projektowej

 W ramach pierwszej edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych Gmina Goniądz pozyskała środki na 
realizację zadania: Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie 
warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku 
Narodowego. Pod tym tytułem kryje się zadanie dotyczące rozbudowy 
infrastruktury drogowej na pięciu odcinkach dróg gminnych: 1) Przebudowa 
drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Osowiec na działce nr 602, 

2) Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowości Szafranki, 

3) Przebudowa odcinka drogi gminnej  nr 103361 Goniądz – Białosuknia,

4) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103384B od DP nr 1852 – gr. Gminy 
(Dolistowo), 
5) Remont drogi gminnej nr 103364B na odcinku DW 670 – Krzecze. 

 

W wyniku przeprowadzonego w maju bieżącego roku postępowania 
o udzielenie  zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę zadania, 
którym zostało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” 
Sp. z o.o. z Grajewa. Umowę z wykonawcą podpisano 10 czerwca 2022 r.,
a jej wartość to 8.999.998,00 zł. Wynagrodzenie Wykonawcy w 95% będzie 
pochodziło ze środków Funduszu Polski Ład, dzięki udzielonej promesie 
finansowej z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 8.549.998,00 zł. 
Wykonawca w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy ma wykonać 
dokumentację projektową i pozyskać wymagane przepisami pozwolenia 
i uzgodnienia, z kolei roboty budowlane mają zostać zrealizowane do 
10 grudnia 2023 r..

Polski Ład - edycja PPGR

 8 grudnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą, który zajmie się 
opracowaniem kompletnych programów funkcjonalno – użytkowych (tzw. 
PFU) dla 3 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ok. 3 km, w tym: 
1) Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej na odcinku od drogi 
powiatowej nr 1849B do drogi gminnej nr 103361B w m. Białosuknia;

2) Remont drogi gminnej nr 103369B Białosuknia kolonia do granicy 
gminy/gm. Mońki (Łupichy);
3) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103361B w Klewiance.
Dokumentacja ta, która ma zostać wykonana do końca bieżącego roku, będzie 
podstawą do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
– wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje wykonanie wyżej wymienionych 
odcinków dróg. Planowany przetarg na te zadanie ma odbyć się w I kwartale 
przyszłego roku. Całe zadanie o nazwie: Poprawa dostępności 
komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie 
Goniądz, realizowane będzie ze środków Programu Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja dla gmin PGR. 
Pozyskane dofinansowanie to 2.925.000,00 złotych, a planowany termin 
realizacji inwestycji drogowych do końca 2024 r. 

2)

3)

1)
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Prace w budynku GOK w Goniądzu

 Grudzień to okres intensywnych prac wewnątrz budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Goniądzu. Na mocy podpisanej 23 listopada br. umowy 
z lokalnym Wykonawcą: Zakładem Murarskim J. Rutkowskiego z Goniądza, 
trwają roboty związane z I etapem zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa 
z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na 
potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu. 
Pozyskane na ten cel środki w formie dotacji z budżetu Województwa 
Podlaskiego to kwota ponad 300 tysięcy złotych. Termin zakończenia prac 
to 27 grudnia 2022 r. 

Cyfrowy Senior - kolejne dofinansowanie

 W odpowiedzi na ogłoszenie z września br. Ministra Cyfryzacji 
o konkursie  na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na doposażeniu 
stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, 
Gmina Goniądz złożyła 3 wnioski na doposażenie w laptopy trzech  
istniejących na terenie gminy klubów Senior+.
 Wszystkie 3 złożone wnioski uzyskały pozytywna ocenę formalną 
i merytoryczną i zgodnie z listą rankingową z dnia 7 grudnia br. otrzymały 
maksymalne możliwe dofinansowanie w kwocie 20 000 zł na każdy klub. 
Projekty dotyczące doposażenia Klubu Senior+ w Klewiance, Białosukni 
i Osowcu zajęły zgodnie z ogólnopolską listą rankingową odpowiednio 
miejsca: 81, 82 i 83 – wśród 265 projektów ogółem, które otrzymały wsparcie 
z Ministerstwa. 
 We wszystkich 3 klubach Senior+ planowany jest zakup łącznie 
15 laptopów (po 5 sztuk dla każdego Klubu). Łączna pozyskana kwota 
to 60.000 zł (po 20.000 zł na każdy Klub).
 Pozyskane środki na realizację 3 zadań projektowych stanowić będą 
100% dofinansowania, w projektach nie jest wymagany udział środków 
własnych gminy. Środki finansowe na dofinansowanie projektów będą 
przekazywane w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej 
między Ministrem Cyfryzacji a gminą. Konkurs prowadzony był przez 
Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Budowa bulwarów miejskich w Goniądzu

Instalacja OZE w Gminie Goniądz

 Jesienią bieżącego roku przeprowadzono kolejny, trzeci już nabór dla 
mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem grantu w wysokości do 70 % 
wartości inwestycji, której celem jest montaż instalacji odnawialnych źródeł 
energii, tzw. OZE. Mieszkańcy mieli do wyboru ubieganie się 
o grant na montaż instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych, 
jednak wszystkie trzy przeprowadzone nabory pokazały, że zainteresowanie 
fotowoltaiką jest wprost ogromne. W ramach trzeciego naboru grantowego, 
zrealizowano montaż 17 instalacji na terenie miasta i gminy Goniądz, 
a łączna moc zainstalowanych urządzeń przekracza 70 kWp.

 Zakończono prace na terenie działek gminnych 
wzdłuż Biebrzy. Budowa bulwarów miejskich 
w Goniądzu to jedna z najbardziej wyczekiwanych 
inwestycji gminnych i wszystko wskazuje na to, że już 
w kolejnym sezonie turystycznym, Goniądz będzie 
mógł zapewnić infrastrukturę rekreacyjną na wysokim 
poziomie po obu stronach goniądzkiego mostu. 
W ramach prac wykonano ciąg dla pieszych, 
oświetlenie oraz elementy małej architektury takie jak 
drewniane altany, ławki i kosze. Zagospodarowany 
teren to większa atrakcyjność gminy dla turystów, ale 
też nowa przestrzeń do wypoczynku dla mieszkańców.  
Na całe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie ze 
środków unijnych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Podlaskiego 2014-2020 w kwocie 
549.480,58 zł. 
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 25  października  2022 r.  nas tąpi ł 
komisyjny odbiór końcowy zadania drogowego: 
Rozbudowa ulic gminnych: Mostowa, Piotra 
z Goniądza, Witosa w mieście Goniądz . 
Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Drogowo – 
Mostowe „UNIDROG” sp. z o. o. z Grajewa 
wykonał w ciągu niecałego roku szereg prac: 
począwszy od robót rozbiórkowych elementów 
dróg, karczowania krzaków i drzew, przez 
regulację elementów urządzeń podziemnych, 
przebudowę linii energetycznych, roboty ziemne, 
korytowanie i wreszcie asfaltowe nawierzchnie 
j e z d n i  t r z e c h  g o n i ą d z k i c h  u l i c  w r a z 
z wykonaniem chodników, przejść dla pieszych 
i niezbędnego oznakowania. 
Zadanie inwestycyjne wykonano z pomocą 
środków finansowych pozyskanych w ramach 

„Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. 
Wartość zrealizowanych robót drogowych 
to 1.479.864,99 zł brutto.

 W połowie października zakończyła się 
realizacji projektu pn.: Utworzenie miejsca do 
integracji mieszkańców sołectwa Osowiec. 
Zadanie, na które pozyskano środki zewnętrzne, 
z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach 
„PROGRAMU ODNOWY WSI – KREATYWNA 
WIEŚ” edycja 2022. 

W ramach zadania wykonano: altanę drewnianą, 
eko-kącik oraz plac zabaw dla najmłodszych 
użytkowników miejsca. Wymienione elementy 

zadania pozwoliły na stworzenie miejsca 
pełniącego funkcję rekreacyjną i edukacyjną. 
Powstało miejsce, w którym możliwy będzie 
wypoczynek ,  czy  o rgan izac ja  spo tkań 
in tegracyjnych mieszkańców sołectwa. 
Eko-kącik dla najmłodszych i plac zabaw 
sprawia, że miejsce te stanie się ogólnodostępnym 
miejscem do wypoczynku i zabaw dla mam 
z dziećmi. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczną 
część pracy własnej w realizację zadania włożyli 
sami mieszkańcy Osowca, a wkładem własnym 
do projektu był fundusz sołecki sołectwa na 
rok 2022.
 Inwestycja w miejscowości Osowiec jest 
już trzecim z kolei projektem realizowanym 
z udziałem środków Marszałka Województwa, 
wcześniej zrealizowano zadanie pn.: Wzrost 
funkcjonalności budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Wólka Piaseczna poprzez zakup 
wyposażenia (2020 r.) oraz zadanie pn.: 
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego 
w m. Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni 
umożliwiającej integrację mieszkańców osady 
(2021 r.).

Program odnowy wsi w Osowcu

 T r w a j ą  d a l s z e  p r a c e  n a d 
opracowaniem dokumentu strategicznego na 
poziomie lokalnym, gminnym, czyli: Strategii 
Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022-2027 
z perspektywą do roku 2030 wraz z Diagnozą 
s y t u a c j i  s p o ł e c z n e j ,  g o s p o d a rc z e j 
i  p r z e s t r z e n n e j  G m i n y  G o n i ą d z . 
Obwieszczeniem z 22 listopada 2022 r. 
Burmistrz Goniądza zainicjował etap 
konsultacji projektu Strategii Rozwoju… 
P r o j e k t  t e g o  d o k u m e n t u  p o d l e g a 
konsultacjom z sąsiednimi gminami, 
i n s t y t u c j ą  Wo d y  P o l s k i e ,  a  t a k ż e 
z mieszkańcami gminy, których zapraszamy 
d o  z a p o z n a n i a  s i ę  z  d o k u m e n t e m 
i  wyrażeniem swojej  opini i  i  uwag. 
Konsultowane dokumenty dostępne są na 
stronie internetowej gminy oraz w siedzibie 
U r z ę d u  M i e j s k i e g o  w  G o n i ą d z u . 
Na Państwa uwagi do Strategii... czekamy do 
27 grudnia włącznie.

Strategia rozwoju Gminy Goniądz – etap konsultacji

Zakończenie inwestycji drogowej: Mostowa, Piotra z Goniądza, Witosa
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 Każda realizowana inwestycja, czy to 
w zakresie infrastruktury budowlanej czy 
drogowej, cieszy się zwykle pozytywnym 
odzewem wśród mieszkańców, aczkolwiek nie 
w każdym zadaniu realizowanym na terenie 
naszej gminy inwestorem jest sama Gmina 
Goniądz. Sytuacja taka ma najczęściej miejsce 
wtedy, gdy na terenie gminy realizowane są 
zadania z branży drogowej, związane z drogami 
powiatowymi, przebiegającymi przez obszar 
gminy czy miasta Goniądz, dla których zarządcą 
jest Zarząd Powiatu. Warto zwrócić uwagę na 
fakt, iż w przypadku tego rodzaju inwestycji, 
wykonywanych pod szyldem Powiatu, swój 
udział własny ma także gmina, najczęściej 
partycypując w kosztach inwestycji. Ten 
realizowany od kilku lat model współpracy 
z administracją na szczeblu powiatowym, daje 
wymierne korzyści obu współpracującym 
partnerom: powiat zyskuje dodatkowe środki 
przekazywane od Gminy, a gmina może liczyć 
dzięki temu na więcej zadań realizowanych na jej 
ternie. Przykładem takiego partnerskiego modelu 
współdziałania są choćby tegoroczne wspólne 
przedsięwzięcia.
Na mocy umowy z lipca tego roku o udzieleniu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej, 
Gmina Goniądz przekazała środki w wysokości 

25.551,93 zł na realizację zadania: Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez 
wykonanie przejść dla pieszych w obrębie 
skrzyżowania drogi powiatowej nr 2621 B ulica 
Kościuszki z dr. gminną ulica Ogrodowa 
w miejscowości Goniądz. Inwestycję zakończono 
w  l i s t o p a d z i e  t e g o  r o k u ,  a  d z i ę k i 
przeprowadzonym pracom, bezpieczniejszym 
i lepiej doświetlonym przejściem dla pieszych 
c i e szą  s i ę  mieszkańcy  u l .  Kośc iuszk i 
i Ogrodowej. 

Z kolei na mocy umowy z sierpnia tego roku, 
p rzekazane  zos taną  ś rodk i  gminne  na 
opracowanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi powiatowej Hornostaje – 
Kosiorki – Doły – Goniądz (dł. 7,46 km) oraz 
drogi powiatowej Klewianka – Piwowary (dł. 
1,96 km). Wartość opracowywanej dokumentacji 
to 173.300 zł, z czego 41.675 zł dołożyła gmina 
Goniądz, w tym 2 sołectwa naszej gminy (Doły 
i Piwowary), które odważnie zdecydowały 
o przekazaniu funduszy sołeckich swoich 
miejscowości właśnie na ten cel.
Obecnie Wydział Dróg Starostwa Powiatowego 
w Mońkach prowadzi konsultacje wstępnych 
projektów przebudowy ww. dróg powiatowych 
czyli drogi nr 1417B Hornostaje-Kosiorki-Doły-
Goniądz oraz nr 1848B Klewianka-Piwowary.
Wymienione wyżej zadania są w końcowym 
etapie realizacji, a przekazanie gminnych 
środków dla Powiatu ma nastąpić do końca 
bieżącego roku. 
 Z kolei w kolejnym już 2023 roku, zgodnie 
z podjętą Uchwałą NR XLVI/295/22 Rady 
Miejskiej w Goniądzu z dnia 13 października 
2022 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na 
partycypację w kosztach realizacji zadania pn. 
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1847B 
(Goniądz - Downary), gmina Goniądz udzieli 
pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 
nieprzekraczającej 400 tysięcy złotych.

Współpraca z Powiatem Monieckim
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Nowe stroje ludowe Zespołu Pieśni i Tańca Biebrza

KULTURA

 W ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. 
Edycja 2022 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
zostały odtworzone i uszyte regionalne stroje ludowe z okolic Goniądza dla 
dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca Biebrza działającego w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Goniądzu.
Za łączną kwotę 45 389,25 zł uszyto:
 16 kompletów strojów codziennych dla dziewczynek w wieku 
6-10 lat, na który składa się: koszula długa spodnia – noszona pod spód 
ubrania, prosta z rozcięciem z przodu, krótkim rękawem i stójką wykończoną 
koronką; spódnica w kratkę z pięciu brytów (klinów), u dołu wykończona 
falbanką i ozdobiona czarną lamówką; kaftan biały z kołnierzem obszytym 
koronką, rozpinany z przodu, na piersi po obu stronach ozdobiony koronkami; 
na głowę chustka z nadrukiem oraz fartuch biały ze wstawkami z koronki. 

 16 spódnic odświętnych jednolitych uszytych z sześciu brytów 
(klinów), z przodu dwie zakładki, na dole dwie lamówki aksamitne 
z pominięciem klina przedniego. Spódnice te są w trzech kolorach: 6 szt. żółty, 
5 szt. czerwony, 5 szt. zielony.

 16 kompletów strojów odświętnych dla dziewczynek w wieku 11+ lat, 
które składają się z koszuli spodniej, spódnicy jednolitej, kaftana białego 
z koronką, takich jak dla grupy młodszej. Spódnice jednolite są w kolorach: 
6 szt. chabrowy, 5 szt. czerwony, 5 szt. zielony. Do wszystkich kompletów 
zakupiono czółenka dziewczęce (spotykanki) w ilości 36 par, 16 par dla 
dziewczynek w wieku 6-11 lat i 16 par dla dziewczynek w wieku 11+ lat oraz 
4 pary zapasowe. 

 16 kompletów strojów chłopięcych, gdzie każdy składa się z prostych 
czarnych spodni, białej koszuli z kołnierzem i lekko bufiastym rękawem, 
tradycyjnej polskiej czapki maciejówki i skórzanych butów z cholewką.  

 Zakupiono akcesoria garderobiane: 90 wieszaków ubraniowych, 
50 wieszaków do spódnic, 52 pudełka na buty, 50 pokrowców na ubrania.
W ramach zadania zakupiono 10 koszul podlaskich z haftem krzyżykowym 
w celu uzupełnienia podlaskich strojów ludowych.  
Zespół miał okazję promocji strojów w Zespole Szkolno –Przedszkolnym  
w Goniądzu podczas koncertu, z którego nagranie trafiło do TVP Obiektyw 
Białystok i Teleexpressu Extra, relacja pojawiła się również w Radiu 
Białystok. Społeczność gminy zobaczyła zespół w nowych ubiorach na 
scenie GOK podczas koncertu z okazji obchodów 475-lecia praw 
miejskich Goniądza.
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 W niedzielę, 16 października 2022 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Goniądzu odbył się koncert z okazji 
475 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu. 
Na scenie wystąpiły zespoły działające w GOK: tańce 
i zabawy podlaskie zaprezentowała młodsza grupa 
Zespołu Pieśni i Tańca Biebrza, a starsze dziewczęta tańce 
z Suwalszczyzny. Zespół Pieśni i Tańca Biebrza wystąpił 
w nowych regionalnych strojach zakupionych ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu EtnoPolska 2022. Genezę 
odtworzenia i poszczególne elementy garderoby 
zgromadzonej publiczności przedstawiła Katarzyna 
Nowicka - Dyrektor GOK. Gorące rytmy tańca 
hiszpańskiego wykonał zespół Mikroklimat, a polskie 
ponadczasowe przeboje zaśpiewały dziewczęta 
z Nadbiebrzańskich Nutek. Grupa Teatralna Pełnoletni 
wraz ze śpiewającymi przyjaciółmi wystawiła spektakl 
„Historia Goniądza z przymrużeniem oka”, który 
przeniósł widownię w czasy początków istnienia miasta. 
Z okazji tak zacnej rocznicy, Pan Grzegorz Dudkiewicz 
Burmistrz Goniądza złożył mieszkańcom miasta i gminy 
życzenia i zaprosił zebranych na jubileuszowe torty. 

475 rocznica nadania miastu Goniądz praw miejskich 

KULTURA

fot. Janusz Kulima

Seniorada – podsumowanie aktywności kulturalnej seniorów 

 23 października w Bartlowiźnie odbyła się po raz XVII Seniorada- 
Przegląd Aktywności Kulturalnej Seniorów Powiatu Monieckiego. 
W tym roku na scenie zaprezentowali się: zespół „Tęcza” z Trzciannego, 
„Kompania Męska” z Kalinówki Kościelnej, solistka Maria Znoińska 
z Goniądza oraz Pani Alfreda Malinowska z Trzciannego. Twórczość 
plastyczną oraz rękodzieło powstałe w ramach zajęć przedstawiły 
publiczności Panie z Klubu Seniora w Osowcu. 
 Zebranych gości przywitał Burmistrz Goniądza Grzegorz 
Dudkiewicz, który złożył wszystkim życzenia dobrej zabawy. Na spotkaniu 
obecny był Proboszcz Parafii pw. św. Agnieszki w Goniądzu ks. Robert Jacek 
Koller, który pobłogosławił wszystkich uczestników, a także przygotowane 
pokarmy.  
 Po części oficjalnej przyszedł czas na biesiadę muzyczną, która od lat 
jest nierozłącznym elementem Seniorady.
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Sukcesy zespołu wokalnego Nadbiebrzańskie Nutki

 W listopadzie, miesiącu związanym 
z  o b c h o d a m i  N a r o d o w e g o  Ś w i ę t a 
Niepodległości, zespół Nadbiebrzańskie Nutki 
zdobył podium podczas dwóch konkursów 
wojewódzkich! 
 16 listopada 2022 r. zespół otrzymał 
nagrodę na Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni 
Patriotycznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej 
organizowanym przez Młodzieżowy Dom 
Kultury w Białymstoku i Kuratorium Oświaty. 
 N a t o m i a s t  1 9  l i s t o p a d a  b r . 
Nadbiebrzańskie Nutki zdobyły I miejsce 
w  I X  P o d l a s k i m  P r z e g l ą d z i e  P i e ś n i 
P a t r i o t y c z n e j !  C o  w i ę c e j ,  n a s z e 
Nadbiebrzańskie miniNutki otrzymały II 
miejsce, a Magdalena Kulikowska II miejsce w 
kategori i  solowej .  To był  niezwykły, 
patriotyczny sezon. Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy, a rodzicom dziękujemy 
za zaangażowanie i pomoc w organizacji 
wyjazdów.  Serdeczne  podziękowania 
składamy Pani Agnieszce Panas za dobór pieśni 
i przygotowanie uczestników do konkursów. 
Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

Spotkanie wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury

 Jedenastego grudnia, w radosną niedzielę adwentu, wraz z panem 
Grzegorzem Dudkiewiczem Burmistrzem Goniądza, zaprosiliśmy do ośrodka 
kultury mieszkańców gminy na spotkanie opłatkowe. W tym roku mieliśmy 
zaszczyt gościć Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku pod dyrekcją 
prof. Edwarda Kulikowskiego i Pani Agnieszki Panas, która prowadzi też nasze 
Nadbiebrzańkie Nutki. W wykonaniu chóru usłyszeliśmy, pochodzące z różnych 
epok, kolędy i pastorałki oraz pieśni bożonarodzeniowe. Na scenie w jasełkach 
zaprezentowali się uczniowie klas VI ze szkoły podstawowej w Goniądzu. 
Spektakl przygotowali wychowawcy: p. Jarosław Szczęsny i p. Cezary 
Zyskowski z pomocą p. Katarzyny Bielawskiej i ks. Damiana Silwonika. 
Spotkanie zakończyły świąteczne życzenia pana burmistrza skierowane 
do mieszkańców gminy, dzielenie się opłatkiem oraz słodki poczęstunek. 
Dziękujemy za fotorelację p. Januszowi Kulimie i p. Markowi Nowickiemu wraz 
z dziewczętami z koła fotograficznego MOW2.   

Zajęcia kreatywne dla dorosłych

 „Hobby” to zajęcia rozwijające kreatywność dla 
dorosłych, podczas których powstają piękne przedmioty. 
W każdy czwartek, 15 pełnych pasji kobietek, spotka się 
w GOK aby poznawać nowe techniki plastyczne. 
Niektóre z nich stymulują wyobraźnię, inne są zalążkiem 
nowych zainteresowań, za to wszystkie są ogromną 
motywacją do działania i aktywności twórczej. Wakacyjną 
formą zajęć były „Sznurkowe Szwędaczki”, czyli 
warsztaty ze sznurkiem w plenerze. Powstały: piękne 
sznurkowe podkładki pod kubki wykonane na szydełku, 
makramowy lampion i półka. Podczas zajęć Hobby 
narodziła się także potrzeba utworzenia odrębnej grupy 
miłośników szydełka. I tak, z kilometrów włóczki, 
wspólnych pasji i doświadczenia Pani Lucynki, powstały 
zajęcia pn. Szydełkowa chusta.
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 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o dodatku osłonowym, realizacją tego zadania w Gminie Goniądz zajmuje 
się Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 Program ten stanowi kluczowy element rządowej tarczy 
antyinflacyjnej, która ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu 
i żywności.
 Dodatek osłonowy jest świadczeniem jednorazowym, który 
przysługuje za okres od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 
W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2022 r. dochód 
gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych 
w 2020 r., natomiast wniosków złożonych od 01 sierpnia do 
31 października 2022 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2021 r.
 Podstawowym warunkiem jego uzyskania jest spełnienie kryterium 
dochodowego. Wysokość kryterium uzależniona jest od liczby osób 
w gospodarstwie domowym i wynosi 2 100 zł netto dla gospodarstwa 
jednoosobowego, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych 1 500 zł na 
osobę w gospodarstwie.
 Kwota dodatku osłonowego zależna jest od źródła ogrzewania 
i wielkości gospodarstwa domowego. Jeżeli gospodarstwo domowe jest 
zasilane węglem bądź paliwami węglopochodnymi i zgłoszone jest do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dodatek osłonowy 
przysługuje w podwyższonej wysokości. 
 Do dnia 31 października 2022 r. do tutejszego Ośrodka wpłynęło 
977 wniosków. W powyższym okresie z tej formy pomocy skorzystało 942 
gospodarstwa domowe i wydatkowano na ten cel kwotę  620 499,56 zł. 

 W dniu 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 
5 sierpnia 2022 roku (Dz.U. z 11 sierpnia 2022 r poz.1692) o dodatku 
węglowym. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których 
głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem 
lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek 
węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie 
mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce 
zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na 
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze 
względów humanitarnych. Przez gospodarstwo domowe rozumie się 
osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo 
domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią 
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe 
wieloosobowe). W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów 
dochodowych, warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie 
źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Realizację powyższego zadania podobnie jak w przypadku dodatku 
osłonowego powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goniądzu. 
Dodatek węglowy to nic innego jak bezzwrotne wsparcie finansowe dla 
gospodarstw domowych, aby wspomóc je podczas nadchodzącej zimy 
w zakupie opału. Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego została 
ustalona na kwotę 3 000,00 zł. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego 
można było składać do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę 
dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się 
bez rozpoznania.
 Do dnia 30 listopada 2022 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Goniądzu wpłynęło 1219 wniosków. Stan na dzień 9 grudnia 2022 roku 
przyznanych i wypłaconych świadczeń wynosił 857. Wydatkowano na ten 
cel kwotę 2.571.000,00 zł.

 Co roku 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, 
polskie święto ustanowione  na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej 
z dnia 29 listopada 1990. Nowa ustawa z 2004 roku podtrzymała zapis 
o święcie, który jest jednocześnie świętem wszystkich Pracowników 
Pomocy Społecznej. To okazja do wyrażenia uznania i wdzięczności za 
pracę wszystkich pracowników i osób zaangażowanych w działania na 
rzecz osób potrzebujących. Swoim zaangażowaniem, empatią oraz 
przychylnością Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu dają 
wzór do naśladowania i uczą okazywania godności drugiemu człowiekowi. 
Praca osób pomagających i wspierających jest bardzo trudna. Wymaga 
wiedzy i wrażliwości, profesjonalizmu i zaangażowania, spojrzenia 
ogólnego i równocześnie dostrzegania pojedynczego człowieka, zmagania 
się z różnymi przeciwnościami losu i barierami. Obecny rok jest rokiem 
szczególnym, rokiem wzmożonych działań w obszarze pomocy społecznej. 
Pracownicy socjalni, opiekunowie środowiskowi, każdy pełniący służbę 
społeczną, to pracownicy, którzy od kilku miesięcy mimo wielu zagrożeń, 
przeciwności, stoją na pierwszej linii frontu. 21 listopada to dzień 
szczególnego wyrazu uznania dla grupy zawodowej pracowników 
socjalnych i pomocy społecznej – TO NASZ DZIEŃ.
Dziękujemy zaprzyjaźnionym jednostkom samorządowym i organizacjom 
za życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz miłe słowa.

 W Klubie Seniora w Białosukni największym zainteresowaniem 
cieszą się wszelakie spotkania towarzyskie. W roku 2022 Seniorzy 
przyswajali profilaktykę zdrowotną, pielęgnowali teren wokół Klubu 
Seniora, kultywowali dawne tradycje regionalne. Klubowicze nawiązują 
bardzo dobrą współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Białosukni. 
Z początkiem grudnia bieżącego roku odbyło się spotkanie opłatkowe, 
a zarazem poświęcenie świetlicy wiejskiej oraz Klubu Seniora przez 
Księdza Proboszcza  Parafii pw. św. Agnieszki w Goniądzu Roberta 
Kollera.  Seniorzy wraz z uczestniczkami Koła Gospodyń Wiejskich 
młodzieżą oraz dziećmi wczuli się w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. 
Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem zbliża i integruje różne 
pokolenia. Miejmy nadzieję, że stanie się to Białosukieńską tradycją. 
Spotkania w Klubie Seniora są fajną alternatywą dla długich i nudnych 
wieczorów, miłą formą spędzania wolnego czasu, a także przyjemnym 
"obowiązkiem", który pozwala oderwać się od codziennych spraw.  

Paulina Wysocka
realizatorka zajęć w Klubie Senior+ w Białosukni

Klub Senior+ w Białosukni
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 Klub Seniora w Osowcu tworzą bardzo aktywne i cieszące się 
życiem osoby. Na nauczenie się nowej czynności potrzebują nierzadko 
większej ilości czasu i nie na wszystko pozwala zdrowie, ale ich 
determinacja i ogromne pokłady chęci pozwalają tworzyć niezwykłe 
rzeczy. Osobom starszym bardzo potrzebne są wszelkie formy 
aktywizacji, które pozwolą nie tylko utrzymać sprawność, ale i wyrazić 
siebie. Taką aktywnością w naszym KS są zajęcia plastyczne, na które 
nierzadko dopiero w wieku emerytalnym mamy czas, by zająć się sztuką. 
Zajęcia plastyczne zaliczamy do arteterapii, czyli terapii sztuką, ponieważ 
są nie tylko niezwykle rozluźniające, ale pozwalają również utrzymać 
sprawność manualną, która u osób starszych często szwankuje oraz 
wpływają pozytywnie na sferę psychiczną. Podczas zajęć plastycznych 
podopieczni KS w Osowcu poznają nowe techniki, próbują swoich sił 
w wytwarzaniu nowych, pięknych i niejednokrotnie użytecznych 
przedmiotów. Obiekty te często stają się prezentami dla bliskich, co 
dodatkowo wprawia twórców w dumę i nadaje im cel. Dzięki takiej 
aktywności twórczej seniorzy mogą realizować własne pomysły
i kreatywność, a dzięki wspólnym zainteresowaniom, łączeniu pasji 
budują również wspaniałe przyjaźnie. Dzięki tym przyjaznym relacjom, 
bardzo uroczyście obchodzimy imieniny, urodziny każdego członka KS 
w Osowcu, jak też dotrzymujemy tradycji celebrując święta. Chętnie także 
integrujemy się z Seniorami z innych miejscowości. W tym roku po raz 
pierwszy zostaliśmy zaproszeni i wzięliśmy udział w „Senioradzie” 
organizowanej przez GOK w Goniądzu, gdzie zaprezentowaliśmy swoje 
prace. W rewanżu za miłą imprezę, zorganizowaliśmy w świetlicy 
w Osowcu Bal Andrzejkowy, na który przybyli Seniorzy z Goniądza oraz 
Trzciannego. Co roku zapraszamy tez gości na naszą Wigilię, a w tym roku 
organizujemy Bal Sylwestrowy Seniora. Podsumowując: cieszymy się 
życiem i nie zamierzamy zwalniać tempa!

Izabela Gudel
realizatorka zajęć w Klubie Senior+ w Osowcu

Klub Senior+ w Osowcu

 Działalność Klubu Seniora w Klewiance polega na wsparciu i aktywizacji osób starszych, 
poprawie jakości życia osób w okresie późnej dorosłości poprzez promocję aktywności intelektualnej, 
fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej, wzmocnieniu pozycji seniorów w lokalnym 
środowisku, integracja seniorów, wzbogacenie oferty zajęć dla osób starszych służącej zdrowemu 
stylowi życia. Osoby uczęszczające na zajęcia bardzo chętnie i aktywnie biorą udział 
w proponowanych im pracach i zadaniach. 
Klub Seniora w Klewiance funkcjonuje od czerwca 2021 roku. Jak na jubileusz przystało 
obchodziliśmy go z tortem, szampanem i dobrą zabawą! 
Co raz częściej opuszczamy mury naszej świetlicy i wyruszamy na wycieczki. Nasi Klubowicze byli 
na koncercie ZPiT „Śląsk” w Ełku, Senioradzie w Goniądzu oraz na imprezach organizowanych 
w GOK w Goniądzu. 
Naszym ulubionym zajęciem bez wątpienia są prace plastyczne, na których powstają dekoracje do 
domu i liczne upominki dla wnuków. Łamiemy bariery, które jeszcze rok temu sprawiały nam wiele 
trudności i bez obaw używamy pistoletu do kleju, czy skalpela. 
W tym roku dołączyła do nas nowa duszyczka – Pani Jasia. Bardzo się cieszymy, że jest nas coraz 
więcej i czekamy na nowe osoby, które zechcą tworzyć z nami piękne rzeczy i w miłej atmosferze 
spędzać swój wolny czas!

Emilia Gilewska
realizatorka zajęć w Klubie Senior+ w Klewiance

Klub Senior+ w Klewiance
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 Dnia 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 
Podstawą zakupu preferencyjnego jest złożenie wniosku przez mieszkańca 
do Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Wnioski powinny złożyć również osoby, które wcześniej złożyły deklaracje 
chęci zakupu węgla. Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły nabyć osoby 
uprawnione do dodatku węglowego – fakt ten, weryfikowany będzie na 
podstawie informacji o otrzymaniu tego dodatku (do wglądu podczas 
składania wniosku w ZUK).

Procedura zakupu węgla po cenie preferencyjnej:
1. Złożenie wniosku na zakup (weryfikacja wniosków następuje w kolejności 
ich składania).
2. Odebranie w Zakładzie Usług Komunalnych druku przelewu. (Wpłat 
dokonujemy na specjalnie utworzony do tego zadania rachunek bankowy).
3. Po zaksięgowaniu wpłaty, wystawiana jest faktura (do godz. 9.00 kolejnego 
dnia roboczego).
4. Z fakturą należy udać się do składu węglowego, który znajduje się w sklepie 
Pana Grzegorza Ciochanowskiego w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego 69, 
celem odbioru nabytego węgla.

Informujemy, że zapotrzebowania na węgiel składane są sukcesywnie celem 
zaspokojenia potrzeb wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy 
Goniądz wg złożonych przez Państwa wniosków. Autoryzacja 
zapotrzebowania i czas oczekiwania zależny jest od firmy Węglokoks S.A., 
z którą Gmina Goniądz podpisała umowę na potrzeby zakupów 
preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85-7380846.

Preferencyjny zakup węgla Lampa UV zadba o jakość wody pitnej

 Uzdatnianie wody jest bardzo istotne, szczególnie w przypadku 
korzystania z podziemnych ujęć, takich jak studnie głębinowe. Woda 
studzienna jest z kolei doskonałym środowiskiem do rozwoju różnych 
mikroorganizmów, tym bardziej, jeżeli na okolicznych terenach znajdują się 
pola uprawne czy hodowla zwierząt. Stosowane na nich środki ochrony roślin, 
nawozy czy gnojowica np. od bydła, przenikają do gleby i mogą także spłynąć 
do studni na skutek opadów deszczu. W takich sytuacjach doskonałym 
rozwiązaniem jest zastosowanie lampy UV, którą ostatnio zakupiono 
i zamontowano w stacji uzdatniania wody w Goniądzu. Jak działa takie 
urządzenie? Lampa UV emituje promieniowanie ultrafioletowe, które niszczy 
DNA szkodliwych mikroorganizmów, jeśli takie znajdą się w wodzie. 
To bardzo wydajne rozwiązanie, ponieważ skuteczność wynosi 99% 
oczyszczenia. W przeciwieństwie do innych metod dezynfekcji, lampa UV do 
wody nie działa w oparciu o dodatkowe substancje chemiczne, a ze względu 
na swój sposób działania - jest jednym z ostatnich elementów systemu 
uzdatniającego. 

 Zakupiona przez ZUK w Goniądzu w listopadzie bieżącego roku 
lampa UV popularnej firmy PROBIKO-AQUA z Wielkopolski o wartości 
63.960 zł usprawni pracę goniądzkiej stacji uzdatniania i pozwoli na 
uzyskanie lepszej jakości wody pitnej, przy braku jakichkolwiek zmian w jej 
smaku i zapachu.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

 Corocznie, w miesiącu grudniu podsumowujemy pracę dydaktyczną, 
wychowawczą i opiekuńczą w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym  
w Goniądzu. Dlatego też chciałbym przekazać Państwu kilka informacji 
z życia szkoły, osiągnięć uczniów, realizowanych projektach, programach.
 1 września 2022 roku rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Goniądzu realizując wytyczone cele –   
podniesienie jakości nauczania i wychowania, poszerzenie oferty edukacyjnej 
naszej placówki, zakup i uzupełnienie pomocy  dydaktycznych, realizacja   
projektów edukacyjnych. Kontynuujemy rozpoczęty w minionym roku 
szkolnym w Szkole Podstawowej projekt w ramach działania 
3.1.2 Kształcenie i edukacja Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie 
jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej 
na rozwój kompetencji kluczowych pn. „Nowoczesna szkoła – przyszłością 
uczniów ZS-P w Goniądzu” z dofinansowaniem kwotą 381.883,75 zł (przy 
całkowitej wartości projektu – 428.693,75 zł. Realizowane są dodatkowe 
zajęcia rozwijające zainteresowania m.in.  „Kreatywny artysta” „Mały 
Archimedes” „I can speak….” „Robotyka z programowaniem”, a także 
zajęcia niwelujące problemy dydaktyczne uczniów.                                                                                                                                         

 We wrześniu na stadionie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odebrałem z rąk Prezesa Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego w Białymstoku puchar za zajęcie VI miejsca w województwie 
podlaskim w rywalizacji sportowej szkół małych oraz listy gratulacyjne 
nauczycielom wychowania fizycznego Panu Stanisławowi Gorzochowi oraz 
Jarosławowi Kłubowiczowi za sukcesy sportowe naszych uczniów.

 Najważniejsze wydarzenie mijającego roku w życiu naszej szkoły 
miało miejsce w dniu 19 października 2022 roku, odbyła się wówczas 
uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Goniądzu imienia Jana Pawła II 
oraz wręczenie sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą 
w Kościele pw. Św. Agnieszki w Goniądzu pod przewodnictwem ks. Biskupa 
Henryka Ciereszko, który dokonał poświęcenia sztandaru. Następnie 
zaproszeni goście, społeczność szkolna i lokalna wzięli udział w odsłonięciu 
i poświęceniu tablicy pamiątkowej znajdującej się w budynku szkoły. Główna 
uroczystość miała miejsce w sali gimnastycznej szkoły. Wśród zaproszonych 
gości, obecni byli m.in. Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko, Wiceminister 
Edukacji i Nauki – Pan Dariusz Piontkowski, Senator RP – Pan Marek Adam 

Komorowski, Posłowie na Sejm RP – Pan Kazimierz Gwiazdowski i Pan 
Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski – Pan Bohdan Paszkowski 
z Wicewojewodą Panią Bogusławą Szczerbińską,  Podlaski Kurator Oświaty 
– Pani Beata Pietruszka, Starosta Moniecki – Pan Błażej Buńkowski, 
samorządowcy i dyrektorzy szkół wraz z delegacjami z gmin powiatu 
monieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu, Pan Tomasz 
Jędrzejczak, odczytał Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia 
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Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Goniądzu. Podczas uroczystości 
podziękowano darczyńcom, którzy przekazali środki finansowe na zakup 
sztandaru. Dokonali oni symbolicznego umocowania gwoździ do drzewca 
sztandaru. Przedstawiciele Rady Rodziców uroczyście przekazali sztandar 
Dyrektorowi szkoły, który przekazał sztandar uczniom. 

Delegacje klas złożyły uroczyste ślubowanie. Podczas  uroczystości nie 
zabrakło gratulacji, życzeń, ciepłych słów od zaproszonych gości. W części 
artystycznej przygotowanej przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły 
w podniosły i wzruszający sposób uczczono pamięć Patrona Szkoły 
Podstawowej w Goniądzu, wielkiego Polaka – Jana Pawła II.

 Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdego ucznia 
rozpoczynającego naukę w szkole jest uroczyste ślubowanie. To bardzo 
ważna uroczystość  nie tylko dla  najmłodszych, ale również dla ich rodziców. 
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej 
zaprezentowali to, czego nauczyli się w szkole: recytowali wiersze, śpiewali 
piosenki, odpowiadali na pytania. Najmłodsi otrzymali też upominki 
przygotowane przez starszych kolegów.

 W   ramach realizacji projektu „Nauczyciele na start” ERASMUS+ 
w dziedzinie edukacji szkolnej - KA1 (mobilność kadry edukacji szkolnej)  
job shadowing - (kwota dofinansowania - 43.345,00 EURO) nauczyciele 
naszej szkoły odbyli mobilność w greckiej Zachodniej Macedonii. Podczas 
wizyty zapoznali się z greckim system nauczania, metodami i formami  
prowadzenia zajęć oraz problemami z jakimi borykają się pracownicy 

tamtejszej oświaty. Poznali również kulturę i historię tego regionu. 
W pierwszym tygodniu pobytu odwiedzili szkoły podstawowe, gimnazja 
(w tym jedno muzyczne) oraz kampus uniwersytecki w Kozani. Spotkali się 
również z władzami Kozani oraz Siatista. W drugim tygodniu pobytu 
odwiedzili szkoły w miasteczku Kastoria i jego okolicach oraz Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Kastorii. 

 W listopadzie uczniowie przystąpili do pisania Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora 
Oświaty – jeden z uczniów odniósł sukces w konkursie matematycznym 
i awansował do etapu rejonowego. Ponadto uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w wyjazdach m.in. do Olsztyna, Białegostoku, uczestniczyli 
w projektach edukacyjnych, konkursach, przeglądach muzycznych, 
artystycznych, zawodach sportowych. Uczniowie klas trzecich pod 
kierunkiem nauczycieli w ramach programu „Umiem pływać” doskonalili 
naukę pływania na basenie w Mońkach. Zrealizowaliśmy rządowy projekt 
„Posiłek w szkole” - za kwotę 37 tysięcy zakupiono i uzupełniono 
wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej. Natomiast w ramach programu 
„Aktywna tablica” szkoła pozyskała pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie 
za kwotę 43.750 złotych. Oba projekty zostały dofinansowane przez Gminę 
Goniądz.
 Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby społeczności szkolnej są dla Nas 
dużym wyzwaniem, któremu staramy się sprostać. Każda inicjatywa, 
możliwość realizacji projektu, programu, które wspierają działania szkoły są 
bardzo cenne i będziemy chcieli z nich skorzystać.
 Okres kończący rok kalendarzowy - to okres podsumowań, 
podziękowań, ale także i życzeń. Dlatego też chciałbym bardzo serdecznie   
podziękować wszystkim tym, którym bliska jest nasza szkoła – Panu 
Grzegorzowi Andrzejowi Dudkiewiczowi - Burmistrzowi Goniądza, kadrze 
pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola, pracownikom 
administracji i obsługi, przedszkolakom oraz uczniom, a także rodzicom oraz 
„przyjaciołom szkoły”.
 Jednocześnie wszystkim Państwu życzę zdrowych, wesołych 
i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego 
w nadchodzącym Nowym 2023 Roku.

Mirosław Sobczyk
Dyrektor ZS-P w Goniądzu
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DYSTRYBUCJA TABLETEK z jodkiem potasu ZOSTANIE URUCHOMIONA, 

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO 

ORAZ OTRZYMANIA SYGNAŁU o rozpoczęciu dystrybucji.

 

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ z poniższymi informacjami, 

a w szczególności Z LISTĄ MIEJSC DYSTRYBUCJI, 

DO KTÓREGO TRZEBA BĘDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ, 

w przypadku rozpoczęcia dystrybucji tabletek z jodkiem potasu, 

PO ODBIÓR TABLETEK.

JOD W POSTACI TABLETEK JODKU POTASU, 

w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego (zgodnie z wytycznymi) 

PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA OSÓB W WIEKU 

OD URODZENIA DO 60 ROKU ŻYCIA. 

Lp. 
Punkt wydawania tabletek jodku 

potasu 

Miejscowości przypisane do 
poszczególnych punktów wydawania 

tabletek jodku potasu   

1 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana 
Pawła II w Goniądzu, ul. Konstytucji 3 
Maja 18, 19-110 Goniądz 

Goniądz - mieszkańcy miasta Goniądz 
(z wyłączeniem mieszkańców 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
"Nadbiebrzańskie Wzgórza") 

2 
Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, 

ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz 

Dawidowizna 

Doły 

Mierkienniki 

Wojtówstwo 

Łazy 

Szafranki 

Goniądz - mieszkańcy Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Nadbiebrzańskie 
Wzgórza" 

3 
Świetlica Wiejska w Downarach, 
Downary 30A , 19-110 Goniądz 

Downary 

Downary Plac 

Owieczki 

Kramkówka Duża 

Kramkówka Mała 

Olszowa Droga 

Uścianek 

Osowiec – Twierdza 

4 
Świetlica Wiejska w Osowcu, Osowiec 

59A, 19-110 Goniądz 

Osowiec 

Budne 

Płochowo 

Wólka Piaseczna 

5 
Świetlica Wiejska w Klewiance, 
Klewianka 30C, 19-110 Goniądz 

Piwowary 

Klewianka 

6 
Świetlica Wiejska w Białosukni, 

Białosuknia 25B, 19-110 Goniądz  Białosuknia 

7 
Budynek wykorzystywany podczas 

wyborów samorządowych,  Smogorówka 
Dolistowska 12/1, 19-110 Goniądz 

Smogorówka Dolistowska 

Smogorówka Goniądzka 

Krzecze 

Wroceń 
 

Dystrybucja preparatów stabilnego jodu 
w postaci tabletek jodku potasu 

w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego
Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania

na terenie Miasta i Gminy Goniądz

    Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym 
do 60 roku życia.

    W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom 
zameldowanym/zamieszkującym gminę Goniądz.

    Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
    Jedna osoba może pobrać tabletki dla członków rodziny.

    Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie
    z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

Wskazania do stosowania:

Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof 
nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych 

izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu 
przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. 
Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po 

przekazaniu sygnału/informacji przez odpowiednie władze. 
Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin 

od momentu wystawienia na działanie promieniowania. 
Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki.

W razie pytań: tel. (85) 738-00-43 w. 18.
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