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Pierwsza rocznica 

pożaru Biebrzańskiego 

Parku Narodowego

i wizyty Prezydenta 

A n d r z e j a  D u d y

Minął rok od wydarzeń, które głęboko 

wstrząsnęły i  bez wątpienia na długo zostaną 

w pamięci wszystkich Polaków, a głównie 

mieszkańców Gminy Goniądz i  Powiatu 

Monieckiego – rok od pożaru  największego parku 

narodowego w Polsce, tak bardzo cennego 

przyrodniczo obszaru bagiennego, który jest 

ostoją  wielu rzadkich gatunków ptaków  

wodno – błotnych i łosi.

Pierwsze płomienie pojawiły się na terenach 

B i e b r z a ń s k i e g o  P a r k u  N a r o d o w e g o  

dnia 19 kwietnia 2020 r., a bezwzględny żywioł 

swoją siłą objął ponad 5,5 tys. ha bagiennych łąk

 i lasów – działania gaśnicze trwały 7 dni.

 Po zakończonej akcji gaśniczej w 2020 roku,

4 maja w Dniu Strażaka, naszą gminę odwiedził 

Prezydent Andrzej Duda, który spotkał się ze 

strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział 

w akcji gaśniczej prowadzonej na terenie BbPN.

Prezydent Andrzej Duda, zwracając się do strażaków 

powiedział:

„Panowie, swoją służbą dajecie dowód niezwykłego 

człowieczeństwa, humanizmu i bohaterstwa, właśnie 

w służbie drugiemu człowiekowi, po to, by pomagać 

mu w tej niezwykle trudnej sytuacji, jaką zawsze jest 

przede wszystkim sytuacja pożarowa”.

Prezydent odznaczył również dziesięciu strażaków - 

uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej na terenie 

Biebrzańskiego Parku Narodowego - wręczając im 

pamiątkowe medale za ofiarność i odwagę.

W czasie wizyty Ochotnicza Straż Pożarna 

w Goniądzu otrzymała z rąk Pana Prezydenta 

promesę na zakup samochodu gaśniczego 

w wysokości 100 tysięcy złotych.

Dziś już wiemy, że mimo ogromu pożaru, nie wniknął 

on w głąb torfowisk i przyroda Biebrzańskiego Parku 

Narodowego odbudowała się i wiosennie zazieleniła.

Raz jeszcze dziękuje Wszystkim Państwu za każdą 

pomoc, zaangażowanie i odruch ludzkiej solidarności 

w tym trudnym dla nas czasie.

       

           Z wyrazami szacunku

    Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

                                             Burmistrz Goniądza
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ARMIA - PIDŻAMA PORNO
TRIBUTE TO KELNER 

KONIEC ŚWIATA - BIELIZNA

THE ANALOGS - SEXBOMBA - CELA NR 3

PODWÓRKOWI CHULIGANI - DZIECIUKI
ВCË_CRAZY - SAJGON - CRIMINAL TANGO - ST.OMER - 

MAMUSIU RATUJ - BLACK FLOWER - FLEISCHWOLF

KMKZ - ZIMNA WOJNA - MORON’S MORONS

OTWIERACZ BAGNA: BLUE HANGOVER

DODATKOWE ATRAKCJE:

    1.07. – Noc na Bagnie Radia Bunt 

a w niej m.in. „Zgrzyt” Piotra Pietii Wierzbickiego, 

wywiady i muzyka kapel na żywo prosto 

z namiotu radia ustawionego tuż nad Biebrzą.
 

    Wystawa prac Grzegorza Wróblewskiego 

pt. „DEUTER KELNER”
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Flis Obojga Narodów

Z Goniądza do Torunia, by uczcić 450 lat Unii Lubelskiej. 
Flisacy z całej Polski popłynęli rzeką Biebrzą, Narwią i Wisłą.

Przez kilka dni nad rzeką Biebrzą w Goniądzu 15 flisaków pod wodzą retmana, 
kultywując swą tradycję, budowało tratwę z drewna sosnowego otrzymanego 
od Nadleśnictwa Knyszyn. Tratwa powstała z 56 metrów sześciennych 
drzewa sosnowego i docelowo osiągnęła ponad 80 metrów długości.

Rzeczna podróż flisaków wyniosła ponad 500 km, a każda chętna osoba, 
mogła popłynąć kawałek wraz z nimi.

Trasa Flisu Obojga Narodów zaczęła się w Goniądzu dnia 26 lipca 2019 roku. 
Flisacy wystrzałami z armaty rozpoczęli swoją podróż i przepłynęli z tzw. ,,plaży 
bochenkowej”  na  p l ażę  mie j ską  zna jdu jącą  s i ę  na  t e r en ie  
Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji.

Podczas tego wydarzenia na plaży odbyła 
się biesiada mieszkańców Gminy Goniądz 
oraz przybyłych gości z flisakami, podczas 
której wystąpił zespół ludowy z Litwy – 
Klumpe, a pyszne ,,swojskie jadło” 
serwowały Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Klewiance.

Wszystkie przybyłe osoby bawiły się do 
późnych godzin nocnych podczas 
I Goniądzkiej Potańcówki, która była okazją 
do wspólnej zabawy dorosłych jak i dzieci. 

Dnia następnego o 7 rano na tratwie ksiądz 
proboszcz parafii p.w. Św. Agnieszki  
Robert Koller odprawił Mszę Świętą 
w intencji mieszkańców Goniądza 
i flisaków, którzy z błogosławieństwem 
odpłynęli w 18-dniową podróż do Torunia.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy 
upamiętniającej organizację antykomunistyczną 
„ W o l n y  O r z e ł  P o l s k i ”
    
W dniu 18.06.2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 

o rgan izac j ę  an tykomun i s tyczną  
„Wolny Orzeł Polski”.

Uroczystość została zorganizowana przez 
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, 
Burmistrza Goniądza oraz Dyrektora 
ZS-P w Goniądzu.

W intencji członków organizacji i ich 

rodzin oraz młodzieży goniądzkiej w kościele parafialnym pw. Św. Agnieszki 
w Goniądzu ks. Grzegorz Pigiel odprawił mszę świętą.

Organizacja „Wolny Orzeł Polski” działała od czerwca 1953 r. do maja 1954 r.
Powstała z inicjatywy uczniów Szkoły Ogólnokształcącej w Goniądzu: 
Kazimierza Karłowskiego, Liberta Potockiego, Edmunda Skubicha, Zdzisława 
Szwarca, Eugeniusza Śliwińskiego. Głównym celem organizacji była działalność 
propagandowa o wydźwięku antykomunistycznym, która polegała
na opracowywaniu i rozpowszechnianiu ulotek antypaństwowych, 
antysocjalistycznych i godzących w tzw. przyjaźń polsko-radziecką. 

Jej działalność poprzedziła organizacja „Wiara”, istniejąca wcześniej 
w Goniądzu (od 25 lutego 1950 roku do 3 marca 1950 roku). 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z 20 sierpnia 1954 r. skazał 
uczestników organizacji „Wolny Orzeł Polski”, m.in. ucznia Tadeusza 
Waśniewskiego na 4 lata więzienia. Był to najwyższy wyrok. Pozostali 
członkowie grupy otrzymali karę od 1 do 3 lat więzienia.

Podsumowanie honorowego krwiodawstwa

 15 lutego 2020 roku w Monieckim Ośrodku Kultury uroczyście 
podsumowano poprzedni rok działalności Polskiego Czerwonego Krzyża rejonu 
monieckiego, a z okazji dnia Honorowego Dawcy Krwi wręczono odznaczenia 
i wyróżnienia.
 Na terenie Gminy Goniądz w roku 2019 zorganizowano 6 akcji 
honorowego krwiodawstwa, podczas których pobrano 139 donacji na łączną ilość 
ponad 62 litrów.
 Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy informację, że Ochotnicza 
Straż Pożarna w Goniądzu zajęła I miejsce w kategorii najlepszej
 jednostki OSP w Województwie Podlaskim. W dowód ogromnego uznania 
Burmistrz Goniądza podziękował pięciu mieszkańcom Goniądza, którzy 
otrzymali najwyższą z możliwych odznak – odznakę Ministra Zdrowia 
„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
 W dniu tym, sześciu krwiodawców z Goniądza otrzymało odznaczenia 
Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Wszystkim Krwiodawcom z całego 
serca dziękujemy za ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

WIADOMOŚCI
GONIĄDZKIE WYDARZENIA
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Złote Gody

 Złote Gody to jubileusz, obchodzony w naszej polskiej tradycji 
szczególnie uroczyście. Jubileusz, za sprawą którego patrzymy na Jubilatów 
z podziwem i chylimy przed Nimi z szacunkiem i pokorą głowy.
 8 grudnia 2019 r. - 6 par małżeńskich z Gminy Goniądz obchodziło 
okrągły Jubileusz  50 lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą o godzinie 12.00, odprawioną w intencji Jubilatów w Kościele pw. 
Św. Agnieszki w Goniądzu. Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Goniądzu, Burmistrz Goniądza Grzegorz Andrzej Dudkiewicz w imieniu 
Prezydenta RP dokonał aktu dekoracji Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Pod adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa uznania 
i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład 
dla młodego pokolenia. Oprócz medali zostały także wręczone pamiątkowe listy 
gratulacyjne i kwiaty.

 W roku 2020 jubileusz obchodziło 5 par z terenu naszej gminy. 
Uroczystości te, ze względu na pandemię, miały inny, skromniejszy 
charakter. Ksiądz Proboszcz parafii pw. 
Św. Agnieszki w Goniądzu odprawił mszę 
świętą w intencji Jubilatów, a odznaczenia 
i gratulacje złożone zostały przez 
Burmistrza Goniądza i Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Goniądzu 
w sali ślubów Urzędu Miejskiego 
w Goniądzu.

Przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

Trzydziestego  listopada 2019 roku w parku miejskim w Goniądzu
odbyło się zaprzysiężenie żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej pod dowództwem płk Sławomira Kocanowskiego. 
Przysięgę na sztandar złożyło ponad 60 Terytorialsów.

– Wśród Was są ludzie w różnym wieku, o różnym doświadczeniu 
i profesji. Wszystkim Wam przyświecał jednak jeden wspólny, 
szlachetny cel – służba Ojczyźnie i lokalnej społeczności. (…) Życzę Wam, 
by dzisiejsza duma z żołnierskiego munduru niezmiennie towarzyszyła 
Wam w dalszej drodze, a przysłowiowe żołnierskie szczęście sprzyjało 
w osiąganiu zamierzonych celów – napisał w liście do uczestników przysięgi 
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Minister 
Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, 
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski,  
B u r m i s t r z  G o n i ą d z a  G r z e g o r z  A n d r z e j  
Dudkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w  G o n i ą d z u  T o m a s z  J ę d r z e j c z a k ,  
władze samorządowe,  zaproszeni  goście  
i licznie przybyli Mieszkańcy Gminy Goniądz.
 Wszyscy uczestnicy mieli szansę zapoznania się 
ze sprzętem i  wyposażeniem używanym 
przez żołnierzy WOT, mogli też spróbować 
wojskowej grochówki. Wydarzenie uświetniła 
oprawa muzyczna zapewniona przez Orkiestrę 
Wojskową z Giżycka.

III edycja Biebrzańskiego Biegu Łosia

 
 22 sierpnia 2020 roku na plaży miejskiej w Goniądzu, w samo południe 
ruszyła III edycja Biebrzańskiego Biegu Łosia,  trasa biegu liczyła  10 km.,
a udział w nim wzięło 131 zawodników. Wydarzenie zorganizowane było 
wspólnie przez Biebrzański Park Narodowy, Gminę Goniądz i Nadleśnictwo 
Knyszyn oraz Goniądzki Serwis Turystyczny.

Celem biegu jest promowanie naszego regionu i biegania jako sposobu na zdrowy 
styl życia. Najlepszym przykładem, jak bieganie służy człowiekowi, 
jest Pan Tadeusz Dziekoński. To 71-letni mieszkaniec Goniądza, 
który jako maratończyk jest od początku 
motorem i „dobrym duchem” imprezy. 
 Większość zawodników to mieszkańcy 
województwa podlaskiego, przybyła też grupa 
z  mazowieckiego,  a  nawet  biegacze 
z oddalonego setki kilometrów Świnoujścia 
czy Kórnika. Organizatorów cieszy coraz 
liczniejszy udział osób z najbliższej okolicy. 
Pobiegli mieszkańcy miejscowości leżących 
w sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku 
Narodowego: Goniądza, Moniek, Radziłowa, 
Bełdy, Suchowoli, Rajgrodu.
 Oczywiście gratulacje należą się 
nie tylko zwycięzcom w poszczególnych 
kategoriach, ale każdemu uczestnikowi. „Nie chodzi o wygrywanie 
biegów, ale o pokonywanie własnych słabości” – podkreślał podczas 
otwarcia biegu Jan Mela, podróżnik i społecznik, który jest od początku 
ambasadorem Biebrzańskiego Biegu Łosia. Podczas zorganizowanego spotkania 
w plenerze, każdy uczestnik miał możliwość porozmawiania z gościem 
specjalnym. Janek opowiadał o przekraczaniu własnych granic i o tym, 
że „niemożliwe” to tylko nasza wymówka.

 
I m p r e z i e  t o w a r z y s z y ł a  p r z y j a z n a  
atmosfera, jaką stworzyli biegacze. 
Jak mówili uczestnicy - w tym biegu 
nie liczy się tylko sportowa rywalizacja. 
Przyciągają ich uroki przyrody biebrzańskiej, 
okol icznych lasów.  Przybywają  na  
wydarzenie całymi rodzinami, by razem 
odpoczywać nad Biebrzą.
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 Jedną z najbardziej pilnych inwestycji 
w naszej gminie była przebudowa stacji 
uzdatniania wody w Goniądzu. Przebudowa 
ujęcia wody i stacji uzdatniania wody 
(tzw. SUW-u) w Goniądzu pozwoli na 
wyeliminowanie problemów związanych 
z niedoborami wody w rejonie zasilanym przez 
stację (miasto Goniądz, Dawidowizna, Szafranki 
i Łazy), usprawni proces dostarczania wody do 
mieszkańców, zwiększy niezawodność urządzeń i 
poprawi jakość wody, dzięki czemu inwestycja 
wpłynie na wzrost jakości życia mieszkańców 
Gminy Goniądz. Wniosek o dofinansowanie 
zadania pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody 
oraz przyłączy wod-kan na działkach nr 216, 567 

dla miasta Goniądz, powiat moniecki, woj. 
podlaskie złożono w 2019 r. w ramach naboru dla 
poddziałania Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020. Pozytywna ocena wniosku 
zaowocowała podpisaną na początku 2020 r. 
umową o dofinansowanie projektu, co umożliwiło 
start procedury przetargowej i wyłonienie 
wykonawcy zadania. Po raz pierwszy Gmina 
Goniądz realizuje inwestycję w formule 
„Zaprojektuj – Wybuduj”, co oznacza, że 
wyłoniony w przetargu wykonawca – firma San 
System z Olecka zajmuje się zarówno 
opracowaniem dokumentacji projektowej, jak 
i dalszymi pracami budowlanymi. Prace 
zrealizowane w 2020 roku dotyczyły pierwszego 
etapu zadania, czyli opracowania koncepcji 
przebudowy ujęcia wody, jak i samej stacji 
uzdatniania, czego efektem było powstanie 
dokumentacji projektowej branży budowlanej, 
sanitarnej i elektrycznej.W związku z realizacją 

tej części zadania w 2020 roku poniesiono 
wydatki w wysokości blisko 300 tysięcy zł. Rok 
2021 to czas na roboty budowlane i remontowe, 
montaż linii technologicznych, prace  na ujęciu 
wody.  Zakończenie całej inwestycji, której 
wartość przekracza trzy miliony złotych 
planowane jest na drugą połowę 2021 roku. 
Poziom pozyskanego dofinansowania w ramach 
środków PROW 2014-2020 to 63,63%. 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goniądzu

Budowa bulwarów miejskich

Bulwary nad Biebrzą w Goniądzu – to 
kolejna długo wyczekiwana przez mieszkańców 
inwestycja. Teren plaży, nazywanej potocznie 
przez goniądzaków „Bochenkową” ma stać się 
wreszcie piękną scenerią do spacerów
i odpoczynku, a także bezpiecznym i zadbanym 
miejscem dla turystów. 

W roku 2020 skupiono się na opracowaniu 
d o k u m e n t a c j i  a p l i k a c y j n e j  p r o j e k t u .  
Przygotowany projekt budowlany, kosztorysy 
inwestorskie i przedmiary robót branży 
budowlanej i elektrycznej były niezbędnymi 
załącznikami do złożonego w październiku 
2020 r. wniosku o dofinansowanie na zadanie pn.: 
Budowa bulwarów miejskich w Goniądzu. 
Wniosek został złożony w odpowiedzi na 
ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania – 
Fundusz Biebrzański nabór w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Typ 
projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, uzyskał 
pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, 
uzyskując rekomendację do dofinansowania ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2013-2020. 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości 
życia mieszkańców oraz zmniejszenie skali 
n e g a t y w n y c h  z j a w i s k  s p o ł e c z n y c h  
zdiagnozowanych na terenie Goniądza. Celami 
szczegółowymi projektu są m.in.: poprawa 
estetyki miasta Goniądz i pośrednio całej gminy, 
zwiększen ie  poz iomu bezp ieczeńs twa  
mieszkańców i wzrost integracji mieszkańców 
z miejscem zamieszkania. Zagospodarowanie 

przestrzeni wpłynie także na zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej gminy. 

Inwestycja obejmuje budowę bulwarów 
miejskich w postaci ciągu pieszo-jezdnego, 
wykonanie utwardzeń pod altany i ich zakup, 
w y k o n a n i e  d r e w n i a n y c h  p o d e s t ó w  

wypoczynkowych i trawników, ustawienie ławek 
i koszy na śmieci, a także budowę oświetlenia 
(latarni parkowych). 

Uzyskane z początkiem 2021 r. pozwolenie na 
budowę Bulwarów to „zielone światło” dla 
dalszych prac, związanych z przygotowaniem 
procedury przetargowej, by wyłonić wykonawcę 
zaplanowanych robót. Realizację projektu 
przewidziano na rok 2021. Szacowna wartość 
planowanego zadania wynosi 646.447,75 zł, 
przy dofinansowaniu UE na poziomie 85%.

INWESTYCJE
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Zmniejszenie tak zwanej niskiej emisji 
i poprawa jakości powietrza na terenie gminy – 
takie były główne cele projektu pn.: Instalacja 
efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego 
w gminie Goniądz. Podpisana 7 sierpnia 2020 r. 
umowa o dofinansowanie pozwoliła na 
sfinansowanie części inwestycji ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Dokładnie 535 starych, szkodliwych dla 
środowiska i mało efektywnych opraw sodowych 
i rtęciowych zutylizowano, a w ich miejsce 
zamontowano oprawy typu LED, czemu 

towarzyszyła modernizacja układów pomiarowo-
sterowniczych. Nowym oświetleniem od grudnia 
2020 roku cieszą się mieszkańcy niemal 
wszystkich miejscowości gminy od Wrocenia po 
Szafranki i od Wólki Piasecznej po obie 
Kramkówki. Efektem zadania jest poprawa stanu 
technicznego oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy, zmniejszenie ilości emitowanych 
zanieczyszczeń (zmniejszenie emisji CO  o ponad 2

76 %), poprawa stanu środowiska naturalnego
na terenie gminy, dzięki ograniczeniu zjawiska 
tzw. niskiej emisji, ale przede wszystkim: 
p o p r a w a  k o m f o r t u  i  b e z p i e c z e ń s t w a  
mieszkańców gminy Goniądz. Skończyły się 
skargi mieszkańców i liczne zgłoszenia 
niepalących się latarni na wsiach. Rezultaty 
projektu są też odczuwalne w innym wymiarze – 
wyraźnie zmniejszył się pobór energii na potrzeby 
oświetlenia ulicznego, a rachunki są znacznie 
mniejsze.  Zadanie zrealizowane pod koniec 2020 
roku wiązało się z poniesieniem kosztów 
w kwocie 652.934,50 zł, przy wkładzie własnym 
gminy w kwocie 261.628,73 zł (dofinansowanie 
zadania na poziomie 60 %). 

Uzupełnieniem inwestycji związanych 
z wymianą starych opraw oświetlenia na terenie 
wiejskim gminy będzie wymiana opraw w samym 

Goniądzu. Na te zadanie pozyskano środki z tak 
zwanego RFIL-u (Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych). We wrześniu 2020 r. 
złożono do Wojewody Podlaskiego trzy wnioski 
inwestycyjne, z których właśnie projekt 
pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
terenie miasta Goniądz uzyskał dofinansowanie 
w kwocie 500.000,00 zł. Planowane na 2021 rok 
zadanie zakłada wymianę ponad 400 starych 
opraw oświetleniowych na nowe typu LED. 
W planach jest też dobudowa nowych 50 punktów 
(latarni), tam, gdzie brak jest infrastruktury 
oświetleniowej. Podobnie jak w przypadku 
o ś w i e t l e n i a  d r o g o w e g o ,  u l i c z n e g o  
w miejscowościach poza miastem, tak i w tym 
przypadku najbardziej pożądanym efektem 
będzie obniżenie bieżących kosztów utrzymania
i niższe rachunki za stale drożejącą energię 
elektryczną w przyszłości. Inwestycja przyniesie 
więc realne oszczędności w budżecie (mniejszy 
pobór energii, mniejsze koszty konserwacji 
starych lamp), pozwoli na oszczędności 
nieodnawialnej energii pierwotnej i redukcję 
tzw. niskiej emisji, jej rezultatem będzie też 
poprawa jakośc i  życ ia  mieszkańców,  
ich komfortu i bezpieczeństwa. 

Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego

Akademia kompetencji cyfrowych

Dzięki pozyskaniu grantu w ramach 
konkursu grantowego ze środków Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 
3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych” gmina Goniądz 
zrealizowała zadanie pt.: „Akademia 
kompetencji cyfrowych dla mieszkańców 
województw pomorskiego, warmińsko-
mazurskiego, podlaskiego”. Jesienią 2020 r. 
sto pięćdziesiąt osób z terenu naszej gminy 
w wieku powyżej 25 roku życia wzięło udział 
w bezpłatnym 12-godzinnym szkoleniu 

komputerowym. W trakcie szkolenia 
uczestnicy, poza dostępem do komputera
i sieci, otrzymali materiały szkoleniowe, 
a po zakończeniu zajęć – certyfikat. 
Dzięki realizacji projektu, którego głównym 
celem był wzrost kompetencji cyfrowych 
mieszkańców naszej gminy, projekt miał też 
wymierny, rzeczowy efekt: Gmina pozyskała 
10 laptopów, które przekazano nieodpłatnie 
Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu 
w Goniądzu. Łączna wartość zakończonego 
projektu wyniosła 84.000,00 zł (bez wkładu 
własnego, pozyskany grant w wysokości 
100% dofinansowania zadania). 

Gmina Goniądz po raz kolejny otrzymała 
wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (tzw. RFIL-u). W ramach 
pierwszego naboru środków z RFIL pozyskano 
500 tysięcy złotych na wspominaną już 
modernizację oświetlenia ulicznego w mieście 
Goniądz. W ramach drugiego naboru wniosków 

RFIL w grudniu 2020 roku, gmina Goniądz 
złożyła trzy propozycje zadań inwestycyjnych. 
Pozytywna ocenę i dofinansowanie: milion 
złotych, uzyskał wniosek dotyczący projektu pn: 
Budowa instalacji fotowoltaicznych na 
budynkach użyteczności publicznej w gminie 
Goniądz. W ramach planowanej na rok 2022 
inwestycji przewiduje się montaż instalacji 
fotowoltaicznych (PV) na 15 budynkach 
użyteczności publicznej w gminie, takich jak: 
oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody 
na terenie wiejskim i w mieście, świetlice 
wiejskie. Odpowiedni dobór mocy instalacji 
pozwoli na optymalizację wydatków związanych 
z poborem energii w tych budynkach, zwiększając 

przy tym udział energii z OZE w gminie. Montaż 
instalacji PV przyniesie poprawę efektywności 
energetycznej budynków i obiektów oraz 
redukcję emisji CO  i pyłów do atmosfery. 2

Efektem będą realne oszczędności energii 
nieodnawialnej i niższe bieżące koszty 
utrzymania. Projekt przyczyni się też do poprawy 
warunków życia lokalnej społeczności (lepsza 
jakość powietrza). Inwestycja pozwoli 
na synergię trzech efektów: ekonomicznego, 
ekologicznego i społecznego. Pozyskana kwota 
zapewni 50% dofinansowania planowanej 
inwestycji.

Milion złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
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Przebudowa ulicy Jagiellońskiej

 W 2019 roku mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej doczekali się jej 
rozbudowy. W ramach inwestycji przebudowywany został odcinek od 
skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do ulicy Grodzieńskiej o długości 562.00 m.
Inwestycja, którą zrealizował Powiat Moniecki, była przedsięwzięciem 
dofinansowanym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Goniądz 
wsparła powiat dotacją celową na realizację ww. zadania kwotą 341,9 tys. zł. 
Całkowita wartość zakończonej inwestycji wyniosła 1,11 mln zł.

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wojska Polskiego

 Zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego 
w Goniądzu zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg 
Samorządowych. W wyniku przeprowadzonego przetargu, Wykonawcą robót 
zostało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,UNIDROG” Sp. z o. o. 
z Grajewa. 

W pracach przygotowawczych przed robotami drogowymi duży 
wkład w zadanie miał też Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu.
W ramach trwającego od końca 2019 r. do maja 2020 r. zadania na odcinku 832 
metrów ulicy wykonano między innymi: usunięcia starej i zniszczonej 
nawierzchni z betonu asfaltowego, brukowca i płyt drogowych betonowych (tzw. 
trylinki) oraz chodników, regulację studzienek i kratek ściekowych, wyrównano 
istniejącą nawierzchnię mieszanką mineralno- asfaltową, a na nowej podbudowie 
wykonano nową warstwę ścieralną, na której swoje miejsce znalazło świeżo 
wymalowane oznakowanie poziome jezdni. Zadbano o bezpieczeństwo ruchu 
drogowego poprzez montaż zwalniających progów wyspowych, a wzdłuż 
krawędzi jezdni posadowiono nowe znaki pionowe ograniczające dozwoloną 

prędkość pojazdów. Piesi zyskali nowe chodniki, a kierowcy mogą cieszyć się
 z nowej równej nawierzchni. 

 Ulica Wojska Polskiego jest jedną z głównych ulic w Goniądzu, 
jako droga gminna łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 670
(Osowiec – Suchowola), dalej łącząc się z powiatową ulicą Kościuszki. 
Tym bardziej cieszy, że ulica ta doczekała się gruntownej przebudowy i na długi 
czas będzie można zapomnieć o łataniu jej nawierzchni masą asfaltową.
Łączna wartość zakończonej z końcem maja 2020 roku inwestycji 
wyniosła 709.862,16 zł, przy wkładzie własnym gminy w kwocie 343.287,79 zł 
(dofinansowania zadania na poziomie 50%).

Ulice: Mostowa, Piotra z Goniądza i Witosa 
– z dofinansowaniem !

 W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD, dawniej 
Fundusz Dróg Samorządowych) przyznano w kwietniu 2021 r. kolejne środki na 
remont i budowę nowych dróg. Podlaskie gminy i powiaty otrzymają ponad 205 
mln zł, które przeznaczą na poprawę bezpieczeństwa ruchu i parametrów 
technicznych lokalnej sieci drogowej. Z przyjemnością informujemy, że Gmina 
Goniądz otrzymała wsparcie na realizację zadania pn.: Rozbudowa ulic 
gminnych: Mostowa, Piotra z Goniądza, Witosa w mieście Goniądz.
Zadanie te znalazło się na tzw. podstawowej liście zadań gminnych, a planowana 
na lata 2021-2023 inwestycja zakłada budowę odcinka o łącznej długości 0,75 
km, który zapewni bezpieczną komunikację dla mieszkańców ulic: Mostowej, 
Witosa i Piotra z Goniądza. Odcinek ten będzie też dobrym połączeniem w drogą 
wojewódzką nr 670. Pozyskana kwota dofinansowania to ponad 745 tysięcy 
złotych, co stanowi 50% szacowanych kosztów inwestycji. Planowana wartość 
całego zadania to 1 491 673 zł.
 W ramach naboru złożono także wniosek na zadanie dotyczące 
przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szafranki (ta inwestycja znajduje się 
na liście rezerwowej). 
 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach 
zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest 
przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej 
na szczeblu lokalnym. 

INWESTYCJE
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Na terenie naszej gminy funkcjonują trzy 
kluby seniora: powstały w 2019 r. Klub 
w Osowcu, w 2020 r. utworzono dwa kolejne: 
w Klewiance i Białosukni. Wszystkie kluby 
utworzono dzięki wsparciu ze środków krajowych 
pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-2020.  

W przypadku wszystkich klubów, inwestycje 
obejmowały część pierwszą: prace remontowe 
i budowlane w budynkach świetlicy wiejskiej 
w Osowcu i Klewiance oraz w budynku byłej 
szkoły w Białosukni. Poza dociepleniem ścian 
zewnętrznych, wykonaniem elewacji, podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych, realizowano też 
prace adaptacyjne wewnątrz  budynku 
(np. malowanie ścian i stropów, układanie 
glazury, wymiana stolarki drzwiowej oraz opraw 

oświetleniowych). Druga cześć zadania polegała 
z  k o l e i  n a  z a k u p i e  w y p o s a ż e n i a .  
Do wszystkich trzech klubów zakupiono 
wyposażenie kuchni (meble kuchenne, sprzęt 
AGD, naczynia) ,  sal i  spotkań (meble 
tapicerowane, ława i telewizor, stoły i krzesła), jak 
również drobny sprzętu do zajęć ruchowych. 
Zrealizowane w latach 2019-2020 zadania 
pozwoliły stworzyć miejsce, gdzie możliwe 
będzie spożycie posiłków, organizacja różnego 
rodzaju warsztatów, zajęć ruchowych, 
wypoczynku. Prace związane z dociepleniem 
ścian zewnętrznych zwiększyły komfort 
korzystania z budynku w okresie zimowym. 
Podjazd do frontowych drzwi pozwoli na 
zminimalizowanie barier funkcjonalnych 
w dostępie do budynku. Projekty miały na celu 

stworzenie miejsc przystosowanych do potrzeb 
i możliwości osób starszych, udostępnienie 
infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie 
wolnego czasu, wspomagającej aktywizowanie 
i zaangażowanie seniorów. Rezultatem działań 
jes t  poprawa jakości  życia  seniorów 
w środowisku lokalnym. 

Utworzenie w 2019 r. Klubu Seniora w Osowcu 
było możliwe dzięki pozyskanej dotacji 
w wysokości 66 178,00 zł (całkowita wartość 
projektu wyniosła: 83 116,00 zł). Powstałe 
w 2020 r. kluby Seniora wsparte były dotacją 
w wysokości odpowiednio: 73 550 zł (całkowita 
wartość: 93 949 zł) w przypadku Klubu 
w Klewiance i dotacją w kwocie 60 850 zł 
(całkowita wartość: 79 200 zł) w przypadku 
Klubu w Białosukni.

Kluby Seniora w Gminie Goniądz: Osowiec, Klewianka i Białosuknia

We wrześniu 2020 roku zakończono 
realizację zadania pn.: Wzrost funkcjonalności 
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Wólka Piaseczna poprzez zakup wyposażenia 
w ramach Programu odnowy wsi województwa 
podlaskiego (edycja 2020 r.).
Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy 
finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego, 
pozyskana kwota dotacji została przeznaczona na 
zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicy: 
sprzętu AGD i elementów drobnego wyposażenia 
do pomieszczenia kuchni, zakup stołów i zestawu 

nagłośnienia do sali, a także grzejników do 
pomieszczenia kuchennego, sali i łazienki. 
Zakupiony sprzęt pozwolił na urządzenie 
funkcjonalnego i praktycznego pomieszczenia 
kuchennego. Wyposażenie sali świetlicy w stoły
i system nagłośnienia pozwoli na organizację 
w budynku imprez okolicznościowych i spotkań 
mieszkańców sołectwa Wólka Piaseczna i Budne 
(np. zebrań sołeckich). Zakupione i zamontowane 
grzejniki zwiększą możliwość korzystania ze 
świetlicy w miesiącach jesienno - zimowych 
i wpłyną na komfort przebywania w dotychczas 
nieogrzewanym budynku. Wszystkie te elementy 
pozwoliły na wzrost funkcjonalności całej 
świetlicy. Celem zrealizowanego zadania było 
podniesienie poziomu infrastruktury służącej 
rozwojowi społeczno-kulturalnemu obu 
sąsiednich sołectw i poprawa jakości życia 
społeczności lokalnej. Wzrost atrakcyjności 
świetlicy wiejskiej, zachęci mieszkańców 
do promowania i kultywowania tradycji 

w zakresie regionalnej kuchni polskiej, przyczyni 
się do integracji oraz nawiązywania kontaktów 
międzypokoleniowych.
Łączna wartość zadania wyniosła 30.065,95 zł, 
przy wkładzie własnym gminy w kwocie 
15.079,01 zł  (dofinansowania zadania 
na poziomie 49,85%).

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Piasecznej
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Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego

Samochód ratowniczo - gaśniczy MAN o wartości ponad 800 tysięcy złotych jest 
w posiadaniu strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu.

 Po przywitaniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN, przez 
druhów z OSP w Goniądzu i jednostek OSP z terenu Gminy Goniądz, Burmistrz 
Goniądza, przekazał symbolicznie kierowcy OSP w Goniądzu, kluczyki 
do nowego samochodu, a proboszcz z Parafii pw. Św. Agnieszki wraz 
z przybyłymi mieszkańcami i strażakami pomodlił się w intencji strażaków i ich 
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego aby służył strażakom i mieszkańcom 
Gminy Goniądz.
 Samochód ratowniczo-gaśniczy MAN, który trafił do strażaków z OSP 
w Goniądzu został sfinansowany ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (kwota 
380.000,00 złotych), Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego 
(kwota 160.000,00 złotych), promesa Prezydenta RP z Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej (kwota 100.000,00 złotych), z budżetu gminy 
Goniądz (kwota 38.570,00 złotych) oraz środki pochodzące z darowizny 
otrzymanej z Biebrzańskiego Parku Narodowego (wpłaty darczyńców w 
wysokości 132.000,00  zł).
Samochód ratowniczo-gaśniczy MAN z napędem 4X4 kosztował dokładnie 
810.570,00 złotych.

Województwo Podlaskie wsparło zakup sprzętu dla 
O c h o t n i c z y c h  S t r a ż y  P o ż a r n y c h  z  t e re n u  
Gminy Goniądz, uczestniczących w akcji gaśniczej  
B i e b r z a ń s k i e g o  P a r k u  N a r o d o w e g o .

Województwo Podlaskie w roku 2020,  przekazało dotację w wysokości 
98.000,00 zł, na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania 
z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Goniądz, uczestniczących w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, będącego największym w kraju obszarem chronionym. 

W ramach przyznanego dofinansowania, Gmina Goniądz zakupiła m.in.: 
narzędzie ratownicze Hooligan, radiotelefony przenośne, prądownicę pianową, 
bosak podręczny, ubrania specjalne,  kominiarki strażackie, ubrania koszarowe, 
spodniobuty, kamizelki odblaskowe, ubranie specjalne na quada, rękawice 
strażackie, buty strażackie, ubranie specjalne, przyczepę do quada 
z wyposażeniem, motopompę pływającą, nożyce do cięcia prętów i kabli, torbę 
medyczną.

Sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie, zostało przekazane 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Downarach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Białosukni, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Klewiance, Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wólce Piasecznej. 

Wojewódz two  Pod la sk i e  
wsparło również Ochotniczą Straż 
Pożarną w Goniądzu. Gmina Goniądz 
w ramach otrzymanych środków 
zakupiła: ubranie specjalne 14 kpl., 
ubranie koszarowe 12 kpl. oraz buty 
specjalne sznurowane 12 par. Wartość 
otrzymanej dotacji ze środków 
Województwa Podlaskiego wyniosła 
42.000,00 zł.

Zakończenie zbiórki „Darowizna Pożar 2020" 
B i e b r z a ń s k i e g o  P a r k u  N a r o d o w e g o

 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Goniądz w maju 2020 r. 
podpisały „Porozumienia w sprawie darowizny” z Biebrzańskim Parkiem 
Narodowym w związku z przeprowadzoną zbiórką „Darowizna Pożar 2020”. 
OSP otrzymały łącznie ponad 1.000.000  zł.

Pozyskane środki pozwoliły 
na  wymianę  wyeksp loa towanych  
samochodów pożarniczych poprzez zakup 
nowszych samochodów pożarniczych 
(przeznaczonych dla OSP w Downarach, 
OSP w Białosukni, OSP w Osowcu oraz 
nowego samochodu pożarniczego – OSP w 
Goniądzu). Z otrzymanych środków 
zostały również zakupione 2 quady 
(przeznaczonych dla OSP w Goniądzu oraz 
OSP w Wólce Piasecznej). 

Wykonano  remont  s t rażn ic  
w Goniądzu, Wólce Piasecznej, Klewiance 
oraz  Białosukni. Zakupiono również inny 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który będzie 
pomocny podczas prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych.

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Goniądz
za wszystkie środki przekazane przez darczyńców, w związku

z przeprowadzoną przez Biebrzański Park Narodowy 
zbiórką „Darowizna Pożar 2020” serdecznie DZIĘKUJĄ.

Z ŻYCIA OSP
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Działania Gminnego Ośrodka Kultury w 2019 roku

 Za nami bardzo trudny, naznaczony wirusem COVID-19 rok 2020, 
pozbawiony udziału mieszkańców Gminy w działaniach naszego 
Ośrodka Kultury. Dlatego, czekając na powrót do normalności, 
warto wspomnieć ważniejsze wydarzenia kulturalne 2019 roku.

W lutym, miesiącu zakochanych, po raz IX odbył się Regionalny 
Konkurs Piosenki Walentynkowej pn. „Miłość nie jedno ma imię”, 
w którym wzięło udział 62 wokalistek i wokalistów oraz 5 zespołów wokalnych. 
Na scenie GOK wybrzmiały polskie piosenki sławiące piękno miłości.  

„Serce od serca” to hasło przyświecające akcji szycia poduszek w kształcie 
serca pacjentkom po mastektomii, w której wzięły udział wolontariuszki 
z naszego miasta. … bo siła kobiet tkwi w kobietach! Akcję szycia poduszek 
połączyliśmy z obchodami Święta Kobiet, gdzie podczas koncertu 
w GOK gościliśmy Kompanię Męską z Kalinówki Kościelnej. 

W Ośrodku Kultury działa grupa teatralna „Pełnoletni” mająca bogaty dorobek 
artystyczny. „Pełnoletni” wystawiają w roku dwa lub trzy spektakle. W 2019 roku 
była to „Pasja oczami Marii Magdaleny” zagrana w Niedzielę Palmową oraz 
przedstawienie dla najmłodszych „Calineczka”. Spektakl prezentowano

około 1600 dzieciom z przedszkoli i szkół w Dolistowie, Augustowie, 
Mońkach i Goniądzu. Realizacja przedstawień nastąpiła w ramach projektu 
grantowego pn. „Cal do szczęścia” realizowanego ze środków Fundacji 
Santander Bank Polska w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. 
Przygotowując się do występów, aktorzy mieli okazję uczestniczyć 
w warsztatach, szkoleniach i wspólnych spotkaniach oraz wyjazdach. 

Lato witaliśmy Nocą Świętojańską na plaży miejskiej w Goniądzu. Na scenie 
wystąpiły zespoły działające w GOK, przedszkolaki oraz goście: 
zespoły WhiteStok i Diadem. Zabawę do białego rana prowadził DJ Wojtecki.
Imprezie towarzyszyły rozgrywki siatkówki plażowej, atrakcje dla dzieci 
i  konkursy  związane  z  obrzędowością  le tn iego przes i len ia .  

W lipcu na plażowej scenie odbył się występ artystyczny zespołu 
„Junii Brasovului” z Rumunii w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur, 
organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku. 

Działający w GOK zespół wokalny Nadbiebrzańskie Nutki i MINInutki 
w czerwcowe popołudnie podsumowały rok artystycznej pracy wyjątkowym 
koncertem. Młodzi artyści zaprezentowali program składający się z dawnych 
polskich przebojów, najpopularniejszych piosenek z bajek oraz współczesnych 
światowych hitów. Zarówno zespół, jak i soliści w 2019 roku odnosili sukcesy 
w kilku konkursach, np. zdobyli III msc na X Podlaskim Przeglądzie Pieśni 

KULTURA
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Patriotycznej w Białymstoku. Sukces odniosła również starsza grupa Zespołu 
Pieśni i Tańca „Biebrza” zdobywając III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie 
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca. Wydarzenie 
zorganizował WOAK w Białymstoku oraz Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 
w Wasilkowie w ramach festynu "Zielone Świątki w Skansenie".

Lato to czas tradycyjnych Goniądzkich 
Jarmarków Rękodzieła i Tradycyjnej 
Żywności organizowanych na placu 
przed Ośrodkiem Kultury. Jarmarkom, 
o b o k  p r e z e n t a c j i  w y r o b ó w  
artystycznych i dobrego jedzenia, 
towarzyszyły występy zespołów, 
s p o t k a n i a  i  r o z m o w y .  

Aby latem dzieci się nie nudziły
i miały kontakt z kulturą, jak co roku 
z o r g a n i z o w a l i ś m y  w  G O K  
„Wesołe wakacje”, czyli zajęcia 
manualne, ruchowe i rozwijające 
zdolności młodszych dzieci. Starsze, 
zaprosiliśmy na „COOLturowe 
wakacje”, gdzie uczestnicy rozwijali 
swoje zdolności artystyczne poprzez 
udział w zajęciach plastycznych, 
t a n e c z n y c h ,  k u l i n a r n y c h ,  
grach podwórkowych oraz w sesji zdjęciowej z kolorowym proszkiem holi.
 
Powakacyjny sezon pracy rozpoczęliśmy Narodowym Czytaniem. 
Na placu przed Ośrodkiem Kultury w kameralnym gronie została 
odczytana Katarynka Bolesława Prusa. Uczestnicy spotkania mogli 
również postawić okolicznościową pieczęć na przyniesionych książkach. 

Na podlaską nutę... tak brzmiał tytuł projektu, który został zrealizowany jesienią 
2019 roku z grantu Podlaskiego Pomostu Kultury. Uczestniczyły w nim dzieci
z ZPiT „Biebrza”, które brały udział w warsztatach tańca ludowego 
prowadzonych przez specjalistów z tej dziedziny. Wraz z rodzicami 
i dziadkami zwiedziły Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. 
Podsumowaniem projektu był koncert, na którym dzieci wystąpiły 
na scenie w podlaskich strojach ludowych uszytych specjalnie dla nich. 

Jesień to także coroczny przegląd twórczości artystycznej seniorów powiatu 
monieckiego. Jubileuszowa, XV „Seniorada” zgromadziła około 140 seniorów 
prezentujących piosenki, utwory muzyczne, scenki rodzajowe. Przeglądowi 
towarzyszyła wspólna biesiada taneczna z kwiatowym motywem przewodnim.   

W dniu 11 listopada mieszkańcy Goniądza uczcili 101 rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Po Mszy Św. w kościele parafialnym i okolicznościowym 
przemówieniu Burmistrza Goniądza złożono wieńce i zapalono znicze, 
oddając hołd poległym bohaterom. Na zakończenie, uczestnicy obchodów 
w GOK mieli okazję obejrzeć część artystyczną zaprezentowaną przez uczniów 
klas VI SP w Goniądzu i wspólnie zaśpiewać patriotyczne pieśni. 

Rok 2019 zakończyło spotkanie mieszkańców Gminy Goniądz w GOK 
na Wigilii Narodów, gdzie na scenie jasełka bożonarodzeniowe wystawili 
uczniowie klas V z SP w Goniądzu. Świąteczne życzenia uczestnikom imprezy 
złożył Burmistrz Goniądza, po czym wszyscy podzielili się opłatkiem. 
Specjalnymi gośćmi imprezy był zespół Spirituals Singers Band z Wrocławia. 

Obok sztandarowych ww. imprez, w murach Ośrodka Kultury 
przez cały rok trwały próby funkcjonujących w nim zespołów, 
działały koła artystyczne, odbywały się warsztaty plastyczne, 
co  na jmnie j  raz  w mies iącu  odbywały  s ię  seanse  k inowe.    

WIADOMOŚCI
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Nowy sprzęt w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, 
w ramach programu konkursowego „Infrastruktura 
domów kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, otrzymał dofinansowanie na 
doposażenie GOK w wysokości 38 600,00 zł. 
Całkowity koszt projektu wyniósł 50 000,00 zł. 
W ramach realizacji zadania zakupiono bardzo dobrej 
jakości sprzęt, m.in.: dwa zestawy mikrofonów 
bezprzewodowych, trzy mikrofony wokalne 
dynamiczne, dwa głośniki pasywne, system 

o ś w i e t l e n i o w y ,  m i k s e r  d ź w i ę k u ,  z e s t a w  m i k r o f o n ó w  
do perkusji oraz sprzęt komputerowy. Została również wyremontowana scena 
na sali widowiskowej i zakupiona nowa wykładzina sceniczna. 
Nowe wyposażenie przyczyni się do 
podniesienia poziomu wykonywania 
i odbioru organizowanych w sali 
widowiskowej imprez kulturalnych 
oraz poprawi komfortu pracy zespołów 
tanecznych i wokalnych, ćwiczących 
i występujących na scenie GOK. Zostały 
r ó w n i e ż  w y k o n a n e  s z a f y  d o  
przechowywania materiałów plastycznych 
i dokumentów oraz zakupiono trzy maszyny do szycia celem 
utworzenia pracowni kroju i szycia. Z niecierpliwością oczekujemy 
na poluzowanie obostrzeń pandemicznych i otwarcie Ośrodka, by móc wspólnie z 
Państwem korzystać z nowego sprzętu i tworzyć rzeczy piękne, 
r o z w i j a j ą c e  i  w z b o g a c a j ą c e  n a s z e  d z i e d z i c t w o  k u l t u r o w e .

Zachować biebrzańskie tradycje

15 sierpnia 2020 r. to był wyjątkowy dzień dla naszej Ojczyzny. 
Tego dnia obchodziliśmy 100-tną rocznicę Bitwy Warszawskiej
zwanej „Cudem na Wisłą”, Święto Wojska Polskiego i Święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny zwane Świętem Matki Boskiej Zielnej.

Z tej okazji Burmistrz Goniądza 
i Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Goniądzu zaprosili 
mieszkańców gminy i przybyłych 
turystów na plażę MOWiR nad 
Biebrzę do udziału w pikniku 
rodzinnym, którego celem było 
propagowanie i zachowanie 
b i e b r z a ń s k i c h  t r a d y c j i .
Jedną z nich jest wykonywanie 
wiązanek z kwiatów, ziół 
i zbóż zwanych równiankami. 
Zwyczaj ten zanika, więc 
gospodynie z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Klewiance i panie z koła teatralnego „Pełnoletni” zorganizowały 
p o k a z  w y k o n y w a n i a  r ó w n i a n e k .  W o g ł o s z o n y m  k o n k u r s i e  
n a  n a j ł a d n i e j s z ą  r ó w n i a n k ę  k o m i s j a  k o n k u r s o w a  w y ł o n i ł a  
zwycięzców, którym wręczono nagrody.

Z rzeką Biebrzą związany był tradycyjny połów ryb, często prowadzony
z  pychówek ,  łodz i  cha rak te rys tycznych  d la  r zek i  B iebrzy.  
Podtrzymaniu tej tradycji służył wyścig łodzi, do którego zaproszeni zostali 
mieszkańcy gmin leżących nad Biebrzą. W pełnym rywalizacji i emocjonującym 
wyścigu wzięło udział 7 mężczyzn. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.

Biebrzańską tradycją przy okazji świąt i odpustów było wykonanie rodzinnego 
zdjęcia u fotografa. Taką możliwość mieli również uczestnicy pikniku. 
Rodzinne zdjęcia zostały  zaprezentowane na wystawie w Ośrodku Kultury, 
a następnie przekazane na pamiątkę uwiecznionych na nich rodzinom. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz ochotniczych straży pożarnych 
z Gminy Goniądz. Piknik uświetnił występ Izabeli Szafrańskiej 
z zespołem i oprawa muzyczna 
DJ Wojteckiego. Produkty regiolne 
sprzedawali rolnicy z obszaru 
Lokalnej Grupy Działania Fundusz 
Biebrzański oraz lokalni rękodzielnicy. 
Dzieciom przygotowano plac zabaw
ze zjeżdżalniami,  animacjami
i  zabawami .  Zos ta ła  wydana  
o k o l i c z n o ś c i o w a  p o c z t ó w k a  
prezentująca walory przyrodniczo – 
kulturowe wybranych miejscowości 
p o ł o ż o n y c h  n a d  B i e b r z ą  n a  
obszarze LGD, dostępna w GOK.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 19 140,00 zł 
i było realizowane w ramach projektu grantowego pt. 
"Aktywne społeczności lokalne na obszarze Lokalnej Grupy 
Działania – Fundusz Biebrzański" współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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 Głównym zadaniem pomocy społecznej jest udzielenie wsparcia osobom 
i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą 
one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych 
środków. W sytuacjach szczególnych możliwe jest również udzielenie pomocy 
finansowej. 

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 533 decyzje przyznające 
świadczenia z pomocy społecznej. Pomocą objęto 143 rodziny. Powyższe decyzje 
dotyczyły przyznania świadczeń finansowych (zasiłków stałych, okresowych 
i celowych) oraz niefinansowych (przyznanie usług opiekuńczych oraz 
świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa).
W ramach świadczeń finansowych wypłacono: zasiłki okresowe (568 
świadczeń), zasiłki stałe (170 świadczeń), zasiłki celowe (38 świadczeń).

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług 
opiekuńczych osobom, którym ze względu na wiek lub stan zdrowia konieczne 
było udzielenie takiej pomocy. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone 
w miejscu zamieszkania dostosowane były do indywidualnych potrzeb objętych 
opieką osób. Są to m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości 
i porządku wokół chorego, robieniu zakupów, przygotowaniu posiłku, kontakt 
tych osób z otoczeniem. Pomocy w takiej formie udzielono 27 osobom.  
Świadczenie tych usług pozwala na oszczędzanie środków Gminy, gdyż opłaty 
za pobyt pensjonariuszy umieszczanych w domach pomocy społecznej (jest 
kwotą rzędu ok. 4 100,00zł od osoby) są zadaniami własnymi gmin. Koszt 
całkowitego utrzymania pensjonariusza jest co prawda pomniejszany o 70% 
posiadanego dochodu osoby umieszczanej w DPS, ale zważywszy na skromne 
zaplecze finansowe tych osób ulga w ich utrzymaniu dla gminy jest niewielka.

W roku 2020 ze wsparcia asystenta rodziny skorzystało łącznie 10 rodzin z Gminy 
Goniądz. Asystent spotykał się z rodziną w jej miejscu zamieszkania raz 
w tygodniu lub częściej, w zależności od potrzeb. Pomagał m.in.:  w zdobywaniu 
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielaniu 
pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych oraz 
rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.  Udzielał wsparcia 
dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego. We współpracy 
z pracownikami socjalnymi, kuratorami oraz policją podejmował działania 
interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. 
Prowadził też indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci, 
udzielał wsparcia psychologicznego, pomocy w przezwyciężaniu problemów 
wychowawczych, prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
problemów prawnych oraz wspierał rodzinę w realizacji codziennych 
obowiązków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu 
realizuje program „Posiłek w szkole 
i w domu”. W ramach tego programu 
skorzystało 97 dzieci z 38 rodzin oraz jedna 
osoba dorosła w formie posiłków. 
Wypłacono 544 świadczenia w formie 
zasiłków celowych na zakup żywności 102 
rodzinom. 

W 2020r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu wydawane były 
skierowania osobom chcącym skorzystać ze wsparcia w postaci żywności 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), 
jak również możliwości uczestnictwa w różnych działaniach towarzyszących 
zgodnie z założeniami PO PŻ. Pomoc żywnościowa w postaci paczki 
żywnościowej może być przekazywana do osób i rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria 
określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których 
dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,
 tj 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 
056,00 zł dla osoby w rodzinie. Żywność była wydawana
 z magazynu żywności, który znajduje się na terenie 

Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Goniądzu.
W ramach działań towarzyszących w dniu 08 lutego 2020r. oraz 26 września 
2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyły się warsztaty 
edukacyjne o tematyce żywieniowo – dietetycznej i kulinarnej w ramach działań 
towarzyszących realizowanemu Programowi Operacyjnemu Pomoc 
Żywnościowa 2014 - 2020, w których uczestniczyło 40 osób. Organizatorem 
warsztatów było Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok. 
Pomoc żywnościowa trafiła do 457 osób z terenu Gminy Goniądz znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej (przygotowano 1 654 paczek). Rozdysponowano 
ponad 25 ton żywności.
W październiku 2020 r. rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2020.  
Od 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do 
pomocy żywnościowej w wysokości do 220% kryterium dochodowego 
określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1 542,20 dla osoby samotnie 
gospodarującej oraz 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie. Do 31 grudnia 2020 r. 
wydano 102 skierowania osobom chcącym skorzystać ze wsparcia w ww. 
zakresie. Tę formę pomocy kontynuujemy w roku 2021.

Z uwagi na panującą pandemię z inicjatywy Burmistrza Goniądza w dniu 
22 grudnia 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zdecydowali o zorganizowaniu 
corocznej Wigilii dla osób samotnych w nieco odmiennym charakterze. 
Zorganizowano paczki żywnościowe, które pracownicy Ośrodka dostarczyli 
do miejsca zamieszkania tychże osób. Produkty do paczek sfinansowano 
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem 
pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na 
celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych 
ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu 
mieszkalnego. Przesłankami warunkującymi 
przyznanie dodatku mieszkaniowego jest: 
posiadanie tytułu prawnego do lokalu o powierzchni 
normatywnej określonej w ustawie oraz spełnienie 

kryterium dochodowego. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu 
należy także przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych. Dodatek 
energetyczny przysługuje osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, która  
jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu 
dostarczania energii elektrycznej. W roku 2020 wypłacono 59 dodatków 
mieszkaniowych na łączną kwotę 8 370,12 zł.

Program "Czyste Powietrze" to program finansowany ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest 
zmniejszenie lub likwidacja emisji szkodliwych dla zdrowia pyłów i innych 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez gospodarstwa domowe 
s p a l a j ą c e  w ę g i e l  i  i n n e  
wysokoemisyjne paliwa stałe.  
Program ten skupia się na wymianie 
starych pieców i kotłów na paliwo stałe 
oraz termomodernizacji domów 
jednorodz innych ,  by  ch ron ić  
środowisko, ale dodatkowo zwiększą 
domowy budżet dzięki poczynionym 
oszczędnośc iom.  Trwa  nabór  
wniosków do Programu Czyste Powietrze 2.0., do którego zgodnie z nowymi 
przepisami osoby o niższych dochodach mogą uzyskać wyższe dofinansowanie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu od 01.10.2020r. prowadzi 
postępowanie w zakresie wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które 
zamierzają złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu 
dofinansowania do Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
W 2020r. do Ośrodka  Pomocy Społecznej w Goniądzu trzy osoby złożyły 
żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego   na jednego członka gospodarstwa domowego.
Każdego roku w okresie od 01 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Goniądzu nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości 
dochodu  z gospodarstwa rolnego i wydania zaświadczenia o dochodach osobie 
fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody 
z gospodarstwa rolnego.
Nadmienić należy, iż w ramach Programu „Czyste Powietrze” prowadzony jest 
nabór wniosków o dofinansowanie przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, 
do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.

POMOC SPOŁECZNA
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Gmina Goniądz w 2020 roku przystąpiła do programu ,,Wspieraj Seniora”.  
Program został przedłużony na okres od 01 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2021 r.  

Celem programu „Wspieraj seniora” jest 
zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 
70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie 
epidemii pozostają w domach. Usługa wsparcia 
polega w szczególności na dostarczeniu zakupów 
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, 

w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa 
senior. Osoby starsze mogą dokonać zgłoszenia dzwoniąc pod numer telefonu 22 
505 11 11 na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Goniądzu Tel. 85 738 00 54 w godzinach pracy ośrodka 
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30).

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłków 
rodzinnych; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek 
opiekuńczy, świadczenia pielęgnacyjne; jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka;  świadczenie rodzicielskie.
W roku 2020 wydano 386 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych 
(335 przyznających, 18 odmownych,  21 uchylających, 12 żądających zwrotu).
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie 
dziecka. W roku 2020 wypłacono 8053 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na 
kwotę 886 230,03 zł
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko. W roku 
ubiegłym wypłacono 25 świadczeń na ogólną kwotę 25 000,00 zł.
Świadczenie rodzicielskie  w wysokości 1000,00 zł miesięcznie nie jest 
uzależnione od kryterium dochodowego. W 2020 roku wypłacono 137 świadczeń 
na ogólną kwotę 128 607,30 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 
wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby 
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wypłacono 1104 
świadczenia na ogólną kwotę 235 913,12 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, przysługuje  jeżeli osoby sprawujące opiekę nie podejmują lub 
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki 
nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności. W 2020 roku wypłacono 252 
świadczenia na ogólną kwotę 457 399,50 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej  w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W 
2020 roku wypłacono 42 świadczenia na ogólną kwotę 25 998,60 zł.
Zasiłek dla opiekunów wypłacany jest osobom, które utraciły prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem 
z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 
Wypłacono 36 zasiłków na ogólną kwotę 22 320,00 zł.
Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
zasiłku dla opiekuna oraz świadczenie „Za życiem” w roku 2020 wydatkowano 
kwotę 1 901 518,55 zł.

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób 
uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z 
budżetu państwa, który wspiera osoby znajdujące się w 
trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności 
wyegzekwowania alimentów. Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco 
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł 
miesięcznie. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba 
uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się 
bezskuteczna.  W 2020r. wydano łącznie 23 decyzje, w tym: 20 – decyzji 

przyznających prawo do świadczeń alimentacyjnych na osoby uprawnione, 
3 - decyzje uchylające prawo do ww. świadczeń. Wypłacono 374 świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione do alimentów w łącznej 
kwocie 108 050,00 zł.

Na  podstawie ustawy z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem” jednostka ustala prawo do 
jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 
zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego 
zdiagnozowano ciężkie i  nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu. W 2020 roku wpłynęły 3 wnioski o przyznanie powyższego świadczenia.

Karta Dużej Rodziny jest  programem o zasięgu 
ogólnopolskim, którego celem jest podjęcie działań na rzecz 
rodzin wielodzietnych. Beneficjentami programu 
są członkowie rodzin wielodzietnych niezależnie od ich 
dochodu. Karta Dużej Rodziny to dokument przyznawany 
bezpłatnie i oferujący system zniżek oraz dodatkowych 
uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania 
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej 

na terenie całego kraju. W 2020 roku złożono łącznie 19 wniosków.

W ramach programu rządowego 500+ przyznawane jest świadczenie 
wychowawcze, w kwocie 500 zł miesięcznie, do ukończenia przez dziecko 18 
roku życia. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga 
wydania decyzji, następuje informacją. Od 01 lipca 
2019 r. świadczenie wychowawcze przyznawane 
jest bez względu na dochód rodziny. W roku 
ubiegłym w ramach realizacji programu 500 plus 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu wypłacił 
8864 świadczenia, na łączną kwotę 4 353 365,70 zł, w tym w ramach koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego (decyzje o przyznaniu świadczenia 
wydaje Wojewoda Podlaski) wypłacono 124 świadczenia. W roku 2020 wydano 
36 informacji przyznających świadczenie wychowawcze, 3 decyzje uchylające 
prawo do świadczeń, 1 decyzję żądającą zwrotu nienależnie pobranych 
świadczeń oraz 12 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania. Wnioski na 
świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 
od 1 czerwca 2021 r. można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie, 
a od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

Świadczenie Dobry Start jest to jednorazowe świadczenie w kwocie po 300,00 zł. 
na dziecko przyznawane niezależnie od dochodu jako wsparcie dla rodzin 
z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. 
W 2020 roku złożonych zostało 312 wniosków, z czego 134 za pomocą systemu 
teleinformatycznego. Rozpatrzono wszystkie złożone wnioski. Wypłacono 512 

świadczeń (w tym jedno podlegało zwrotowi) na kwotę 153 600,00 
zł. Wydano 1 decyzję odmowną. Rok 2020 był kolejnym rokiem 
realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów. Podstawą przyznawania 
stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego we 
wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny 
ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku. W roku szkolnym 2019/2020 w okresie od stycznia do 
sierpnia 2020 wypłacono stypendium szkolne na kwotę 32 772,00zł
i  z a s i ł k i  s z k o l n e  n a  k w o t ę  6 2 0 , 0 0 z ł ,  n a t o m i a s t  
w roku szkolnym 2020/2021 od września do grudnia wypłacono 
stypendia szkolne na kwotę 32 098,00zł i zasiłki szkolne na kwotę 

1 860,00zł. Łącznie w 2020 roku wypłacono stypendia i zasiłki na kwotę 
67 350,00zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu współpracuje z wieloma instytucjami 
i organizacjami, a w szczególności z: Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Miejskim Zespołem 
Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Powiatową Policji 
w Mońkach, kuratorami sądowymi w Grajewie, domami pomocy społecznej, 
ośrodkami pomocy społecznej, szkołami i przedszkolami, Podlaskim Urzędem 
Wojewódzkim, organizacjami pozarządowymi, sołtysami, Środowiskowym 
Domem Samopomocy GAMA w Mońkach, placówkami służby zdrowia, 
schroniskami dla bezdomnych.

POMOC SPOŁECZNA
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Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu tworzą Przedszkole 
Samorządowe oraz Szkoła Podstawowa. Skupiamy dzieci i młodzież od trzeciego 
do piętnastego roku życia z terenu miasta i gminy Goniądz. Zadania, jakie 
przyświecają wszystkim podmiotom zaangażowanym w proces edukacyjny 
skupiają się na jednym celu: wszechstronnym wykształceniu ucznia. Począwszy 
już od przedszkola umożliwiamy dzieciom korzystanie z technologii 
informacyjno – komunikacyjnych, stwarzamy możliwość uczestnictwa 
w różnorodnych zajęciach, doposażamy bazę Zespołu w pomoce dydaktyczne. 
Stwarzamy dobre warunki nauki m.in. poprzez dostosowywanie pomieszczeń do 
potrzeb uczniów, remonty, zakup wyposażenia. Dzięki zaangażowaniu Pana 
Burmistrza, Rady Miejskiej, Dyrekcji oraz pracowników Zespołu, a także 
rodziców udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, które przyczyniły się do 
rozwoju naszej placówki. Wspomnieć należy o zrealizowanych i  realizowanych 
projektach, działaniach inwestycyjnych, remontach pomieszczeń czy też 
zakupach sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

W 2019 roku w Przedszkolu  został zrealizowany projekt pn. „Kompetencje 
kluczowe w Przedszkolu w Goniądzu” – w ramach działania RPO 9.1, 
poszerzający ofertę edukacyjną dla przedszkolaków m.in. z zakresu 
wiedzy i umiejętności matematyczno – przyrodniczych, językowych 
z zastosowaniem nowoczesnych technologii TIK wraz z doposażeniem 
w pomoce dydaktyczne, urządzenie IT – wartość projektu 119.396,25 zł  
(dofinansowanie 111.016,25 zł).

Rozpoczęty w 2019 roku w Szkole Podstawowej innowacyjny projekt Erasmus+ 
pn. „Innovative Approach to Teaching through Experiment” w zakresie 
wykorzystania programowania i robotyki na zajęciach szkolnych – matematyka, 
fizyka, informatyka. Jest to projekt realizowany w partnerstwie ze Szkołą im. 
Szymona Konarskiego w Wilnie (Litwa), Asociacion de Investigacion de la 
Industria del Juguete , Conexasy Afines w Ibi Alicante (Hiszpania) oraz Fundacją 
Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku. Podczas realizacji 
przedsięwzięcia sześciu nauczycieli ZS-P uczestniczyło w tygodniowym 
szkoleniu w Centrum Techonolgicznym w Ibi. Planowana jest także wizyta ośmiu 
uczniów naszej szkoły wraz z rówieśnikami z Wilna na przełomie miesiąca 
czerwca - lipca 2021 roku do Hiszpanii, aby tam doskonalić opracowane już 
scenariusze zajęć lekcyjnych. Wartość projektu 108.240,00 EURO, czas 
trwania projektu – do 30 września 2021.

W styczniu 2020 roku został zrealizowany projekt p.n. „ Los nauczycielos - 
dobry kierunek zmian” w ramach programu POWER w ramach akcji  
„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego 
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - kwota dofinansowania 
wynosi 11.748,00 EURO. W ramach tego przedsięwzięcia grupa sześciu 
nauczycieli Zespołu doskonaliła swoje umiejętności w zakresie nauczanych 
przedmiotów oraz zarządzania wymieniając doświadczenia zawodowe 
z nauczycielami z Hiszpanii podczas wizyty w styczniu 2020 roku w rejonie 
Walencji i Alicante. 

W sierpniu 2020 roku została podpisana umowa na realizację projektu  złożonego 
w ramach działania dotyczącego wzmocnienia roli przedszkola 3.1.1. p.n. „TIK – 
Talent, Innowacja, Kreatywność – TAK” Realizując projekt zostaną 
przeprowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania przedszkolaków w zakresie 
kreatywności, innowacyjności, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
TIK, a także pozaszkolne formy edukacyjne, szkolenia nauczycieli, zakup 
zestawów pomocy dydaktycznych oraz doposażenie sal przedszkolnych 
w nowoczesny sprzęt TIK. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 
252.513,75 zł przy całkowitej jego wartości  – 297.313,75 zł.

W grudniu 2020 roku zakończone zostały negocjacje, w styczniu zaś została 
podpisana  umowa na realizację  wniosku o dofinansowanie 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” na kwotę 385.853,25 zł. (przy całkowitej wartości 
projektu – 428.731,25 zł, wkład własny będą stanowić składniki materialne 
np. sale lekcyjne). Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Goniądzu 
rozpocznie się 1 września 2021 roku.

Ponadto w styczniu 2019 roku został zrealizowany projekt z dofinansowaniem 
w kwocie 67.320,97 złotych przy całkowitej wartości zadania 
79.201,16 złotych,  pod nazwą  ”Poprawa infrastruktury Przedszkola 
w Goniądzu”. Zostały wymienione okna i wykładziny, dostosowano urządzenia 
sanitarne do potrzeb dzieci. Zakupiono wyposażenie salki gimnastycznej oraz 
zakupione zostały elementy zewnętrznego placu zabaw.

PROJEKTY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
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Przeprowadzono również szereg innych potrzebnych działań: 
- dokonano zakupu i wymiany lamp jarzeniowych na energooszczędne (ledowe) 
w pomieszczeniu sali gimnastycznej Zespołu (koszt 11.000,00 zł), 
przedsięwzięcie to przyczyni się to do zmniejszenia wydatków bieżących 
za energię elektryczną.

- naprawiono i pomalowano elewację zewnętrzną budynku Przedszkola 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu przy ulicy Różanej,
inwestycja wykonana została przy dofinansowaniu MCEiRS w Goniądzu  
(wartość 35.000,00 zł),
- na wniosek harcerzy, złożony do Burmistrza Goniądza, wyremontowano 
i zaadoptowano jedno z pomieszczeń w budynku ZS-P, które od ok. roku jest  tzw. 
harcówką 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich „Boanerges” im. Św. Marcina z Tours,

- przeprowadzono gruntowny remont trzech klasopracowni nauczania 
zintegrowanego,
-   zainstalowano kontrolę dostępu do drzwi głównych w budynku szkoły
- prowadzono prace dotyczące wymiany instalacji elektrycznej, prace 
remontowe (naprawa, malowanie pomieszczeń).

Ponadto uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego uczestniczą w szeregu 
przedsięwzięciach, m.in. wyjazdy na basen – w ramach Programu Nauki 
Pływania (klasy I – III), dodatkowych zajęciach sportowych w ramach projektu 
Szkolnych Klubów Sportowych, uczniowie klas I – V w programie Mleko 
w szkole, Owoce w szkole. 
 Szkoła wnioskuje i otrzymuje środki finansowe z Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację  projektów dotyczących 
problematyki profilaktyki antyalkoholowej w zakresie rozwijania kompetencji 
obywatelskich, muzycznych i sportowych.

PROJEKTY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Projekty „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”

 Dnia 1 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „Zdalna 
Szkoła”, na który przeznaczyło w sumie 186 mln złotych na walkę 
z wykluczeniem cyfrowym uczniów, którzy ze względu na epidemię 
koronawirusa i zamknięcie szkół, zajęcia mają prowadzone zdalnie.

 Gmina Goniądz otrzymała dofinansowanie w wysokości 
59 948,41 zł. Kwota została przeznaczona na zakup 19 laptopów, 
które zostały przekazane Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Goniądzu. 

 W drugim projekcie Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Zdalna Szkoła +”, 
na które Ministerstwo przeznaczyło 180 mln złotych, Gmina Goniądz otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 74 540,77 zł. Kwota została przeznaczona na zakup 
i ubezpieczenie 26 laptopów i 11 tabletów graficznych.
 Sprzęt trafił do uczniów, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji 
i nie mają w domu narzędzi umożliwiających zdalną naukę oraz do nauczycieli 
prowadzących zajęcia online.
 Po zakończonej epidemii sprzęt wróci do szkoły, gdzie będzie służył 
wszystkim uczniom w celach edukacyjnych.



Kalendarz wydarzeń

MAJ
„Rowerem do kultury
   Rowerowa wycieczka terenowa

CZERWIEC

LIPIEC

„26.06 Noc Świętojańska
   Scena plenerowa na plaży MOWiR w Goniądzu
„27.06 Biebrzański Bieg Łosia
   Plaża MOWiR w Goniądzu

„COOLturowe wakacje
   Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
„02-03.07 Rock na Bagnie
   Plaża MOWiR w Goniądzu
„04.07 Goniądzki Jarmark - 
      rękodzieła i tradycyjnej żywności
   Plac przed budynkiem GOK od ul. Kościuszki

SIERPIEŃ
„15.08 Piknik Rodzinny na Matki Boskiej Zielnej
   Plaża MOWiR w Goniądzu
„15.08 Bieg Tropem Wilczym
   Park miejski i ulice Goniądza
„22.08 Goniądzki Jarmark - 
      rękodzieła i tradycyjnej żywności
   Plac przed budynkiem GOK od ul. Kościuszki

WRZESIEŃ
„10.09 Narodowe Czytanie
   Plac przed budynkiem GOK od ul. Kościuszki
„19.09 XV Seniorada
   Plac przed budynkiem GOK od ul. Kościuszki

PAŹDZIERNIK
„Europejskie Dni Ptaków
   Rowerowa wycieczka terenowa

LISTOPAD
„11.11 Koncert z okazji Święta Niepodległości
   Sala widowiskowa GOK w Goniądzu

GRUDZIEŃ
„05.12 Jarmark Mikołajkowy
   Plac przed budynkiem GOK od ul. Kościuszki
„12.12 Wigilijne spotkanie z tradycją
   Sala widowiskowa GOK w Goniądzu

DANE KONTAKTOWE 
URZĘDU MIEJSKIEGO W GONIĄDZU

Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
tel. 85 738 00 39, 85 738 00 43, 85 738 00 56

fax 85 738 03 07
e-mail: kancelaria.um@goniadz.pl

Stanowisko Nr wew. Lokalizacja

Burmistrz
10 I PIĘTRO

pokój nr 5
Kancelaria ogólna

Sekretarz Miejski 15 PARTER
pokój nr 2

Skarbnik Miejski 13 I PIĘTRO
pokój nr 10

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, BIP
14

 
PARTER

pokój nr 1Przewodniczący Rady Miejskiej

Urząd Stanu Cywilnego, 
Ewidencja Ludności

15 PARTER
pokój nr 2

Inspektor ds. kancelaryjnych, 
kultury i BHP

10 I PIĘTRO
pokój nr 5

Inspektor ds. ogólnoorganizacyjnych
i kadrowych  

12 I PIĘTRO
pokój nr 6

Inspektor ds. rolnictwa
i gospodarki nieruchomościami 

16
I PIĘTRO

pokój nr 7Inspektor ds.  pozyskiwania środków 
finansowych, krajowych i unijnych, 

drogownictwa

Inspektor ds. oświaty, inwestycji
i zamówień publicznych

24

I PIĘTRO

pokój nr 12

Inspektor ds. promocji gminy, 
przygotowań obronnych, działalności 

gospodarczej, rekreacji 18

Inspektor ds.ochrony środowiska

Zastępca Skarbnika
19

I PIĘTRO

pokój nr 11BInspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. księgowości budżetowej
20

I PIĘTRO

pokój nr 11AInformatyk

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 21
PARTER

pokój nr 13

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 22

Inspektor ds. księgowości podatkowej 23

Konta bankowe Urzędu Miejskiego w Goniądzu
Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział Goniądz

Podatki, opłaty lokalne 50 8085 0005 0130 0097 2000 0010

Odpady komunalne 92 8085 0005 0130 0097 2000 1000
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