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    Informujemy, iż od dnia 28 czerwca 
w Urzędzie Miejskim w Goniądzu został 
u ruchomiony  punk t  konsu l t acy jno -
informacyjny programu “Czyste Powietrze”. 
Celem programu jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
już istniejących. Program nie dotyczy 
budynków w trakcie budowy i nie oddanych 
do użytkowania.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym 
istnieje możliwość skonsultowania wniosku 
o dofinansowanie oraz jego złożenie. 
Wniosek zostanie przesłany do WFOŚiGW 
w Białymstoku, gdzie następuje jego ocena 
merytoryczna. Utworzenie punktu stanowi 
r ea l i zac j ę  zawar t ego  po rozumien ia 
pomiędzy WFOŚiGW w Białymstoku, 
a Gminą Goniądz.
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77. rocznica Powstania Warszawskiego

 1 sierpnia o godz. 17.00 pod Pomnikiem Pamięci w parku miejskim 
w Goniądzu oddano hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.
 O godzinie "W" odbyła się symboliczna uroczystość ku czci poległych 
i walczących o Warszawę w 1944 roku.
 Zawyły syreny alarmowe, a przedstawiciele władz samorządowych 
i organizacji z terenu Gminy Goniądz wraz z harcerzami i mieszkańcami 
gminy złożyli kwiaty, zapalili znicze i odśpiewali hymn państwowy.

Obchody Święta Wojska Polskiego

 15 sierpnia 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 Święta Wojska Polskiego 
w Gminie Goniądz.
 P o  m s z y  ś w i ę t e j  w ł a d z e 
samorządowe, mieszkańcy gminy oraz 
przybyli goście w asyście żołnierzy 
1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 
strażaków OSP z terenu Gminy Goniądz, 
d e l e g a c j i  B i e b r z a ń s k i e g o  P a r k u 
Narodowego, żołnierzy Garnizonu Osowiec 
– Twierdza i harcerzy 7 Szczepu Drużyn 
Goniądzkich „Boanerges” przemaszerowali 
pod pomnik pamięci w parku miejskim. 
Podczas uroczystego apelu w parku 
miejskim na pamiątkę Święta Wojska Polskiego odśpiewano hymn, złożono 
kwiaty i zapalono znicze.
 Na zakończenie uroczystości zebrani mieszkańcy i goście mogli 
poczęstować się gorącą grochówką i wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne. 
Dla najmłodszych uczestników tego święta żołnierze 1 PBOT przygotowali 
atrakcje w postaci pokazu sprzętu wojskowego, „mini strzelnicę” oraz 
opowiadali o pracy żołnierza i rozdawali materiały promocyjno – 
informacyjne swojej jednostki.

82. 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 82. rocznicę upamiętnienia tego wydarzenia Burmistrz Goniądza 
Grzegorz Andrzej Dudkiewicz wraz z przedstawicielami Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego złożyli kwiaty i zapalili znicze pod obeliskiem 
upamiętniającym ofiary czerwca 1941 r. oraz odśpiewali hymn państwowy.

Narodowe Święto Niepodległości

 W Gminie Goniądz uroczyste obchody 103 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 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich "Boanerges" oraz sztandarów 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

 Po nabożeństwie uczestnicy 
uroczystości udali się pod pomnik 
pamięci w parku miejskim, gdzie 
wspólnie odśpiewano Hymn 
P o l s k i .  P r z e m ó w i e n i e 
okolicznościowe z okazji Święta 
Niepodległości wygłosił Burmistrz 
G o n i ą d z a ,  a  d e l e g a c j e 
uczestniczące w obchodach  pod 
pomnik iem z łoży ły  wieńce 
i zapaliły znicze.

 Po uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości 
mieszkańcy miasta i gminy oraz zaproszeni goście udali się do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Goniądzu. 
Z g r o m a d z o n a  p u b l i c z n o ś ć 
w y s ł u c h a ł a  k o n c e r t u  p i e ś n i 
patriotycznych w wykonaniu Chóru 
„Ojczyzna” z Węgorzewa oraz 
Zespołu „Nadbiebrzańskie Nutki” 
z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Goniądzu. Na koniec wszyscy 
uczes tn icy  wspó ln ie  z  Pan ią 
Agnieszką Panas, instruktorem 
GOKu, śpiewali pieśni patriotyczne.
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Złote Gody

 W dniu 19 listopada 2021 r., w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego 
w Goniądzu odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia 
małżeńskiego, w której odznaczono 5 par z miasta i gminy Goniądz. 
 Z tej okazji Burmistrz Goniądza Grzegorz Andrzej Dudkiewicz 
wręczył dostojnym Jubilatom medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przyznane przez Prezydenta RP. 

 W trakcie uroczystości małżonkowie otrzymali od Burmistrza oraz 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pamiątkowe statuetki. Nie zabrakło 
kwiatów, życzeń i słów uznania za godne i długie pożycie małżeńskie. 
 Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” 
to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są małżonkowie, którzy przeżyli 
razem pół wieku i w dalszym ciągu są wierni słowom, które wyznali sobie 
zawierając związek małżeński. 
 Szanownym Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, życzymy 
dużo zdrowia i miłości na kolejne wspólne lata oraz dziękujemy za piękny 
przykład dla młodego pokolenia.
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Narodowy Spis Powszechny 2021
 
 30 września br. zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań 2021, który został przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 
września br. (do godziny 24:00). Był to najnowocześniejszy spis ze 
wszystkich przeprowadzonych dotąd w Polsce. Zrealizowany został w całości 
z wykorzystaniem internetowej aplikacji do zbierania danych. Obowiązkową 
formą był samospis internetowy. Metodą uzupełniającą - spis przez telefon.
 Jest to badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat w niemal 
każdym kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji 
międzynarodowych, takich jak UE i ONZ.

 Spis powszechny to najważniejsze badanie i źródło danych, które 
pozwala zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. 
Spis powszechny obejmuje całą populację ludności i mieszkań danego kraju.
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań był 
obowiązkowy. Jest to związane ze strategicznym znaczeniem tego badania dla 
funkcjonowania systemów informacyjnych państwa, lokalnych samorządów 
oraz biznesu. Na podstawie uzyskanych podczas spisu danych rząd podejmuje 
najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. 
W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, 
narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są 
dla państwa jedynym źródłem danych.
 Wyniki spisów powszechnym umożliwiają również dokonywanie 
porównań międzynarodowych. W przypadku krajów należących do Unii 
Europejskiej, dane statystyczne zbierane podczas spisów powszechnych mają 
bezpośrednie przełożenie na wysokość dotacji unijnych oraz liczbę miejsc 
w Parlamencie Europejskim.
 Pierwsze dane na poziomie województw zostaną opublikowane 
w kwietniu 2022.

INFORMACJE	URZĘDU	MIEJSKIEGO	W	GONIĄDZU
ODNOŚNIE	PRZYDZIELONYCH	ULG	W	2021	ROKU

ORAZ	STAWEK	PODATKÓW	W	2022	ROKU

1. W 2021 roku udzielono 4 ulgi z tytułu zakupu gruntu na łączną kwotę 
9 532,46 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 1 363,71 zł.
Na podstawie art. 12 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst. jedn. Dz. U. 
z 2020r. poz. 333 z późn. zm.) oraz rozporządzenia  Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 9)

2. W 2021 roku udzielono 14 ulg inwestycyjnych do wykorzystania w ciągu 15 lat 
na łączną kwotę 347 607,85 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 4 408,73 zł.
Na podstawie art. 13 ust. 1- 3, art. 13d ust. 1-5 oraz art. 13f ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (Dz. U. 2020 poz.333) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dn. 25 czerwca 2014r. 
uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym na obszarach wiejskich za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. 
UE z 1 lipca 2014r. L 193/1)

3. Stawki podatku od nieruchomości od 2022 roku

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/217/21 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 10 listopada 2021 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2022:

4. Podatek rolny na rok 2022 (M.P. z 2021 roku poz. 951)

5. Podatek leśny na rok 2022 (M.P. z 2021 roku poz. 950)

od gruntów:  

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 

1,00 zł 

lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezio r i zbiorników sztucznych - 
od 1 ha 

5,17 zł 

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego, przez organizację pożytku publicznego - 
od 1 m2 

0,52 zł 

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - od 1 m2 0,01 zł 
  
od budynków lub ich części :  
mieszkalnych - od 1 m2 0,85 zł 
związanych z prowadzeniem działal ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - od 1 m2 

24,00 zł 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 

11,62 zł 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 5,25 zł 
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego, przez organizację poży tku publicznego - 
od 1 m2 

7,50 zł 

  
od budowli: 2 % wartości 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY GONIĄDZ
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

4840

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych – od 1 ha 153,70 zł

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw pozostałych – od 1 ha 307,40 zł

Stawka podatku leśnego – od 1 ha 46,6972 zł

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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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Goniądzu

 Jedną z najbardziej wyczekiwanych 
inwestycji, którą udało się zakończyć jesienią 
2021 roku był projekt pn.: Przebudowa stacji 
uzdatniania wody oraz przyłączy wod-kan na 
działkach nr 216, 567 w Goniądzu. Zadanie 
realizowane ze środków PROW 2014-2020 
trwało od lipca 2020 r. do początku listopada 
bieżącego roku, a jego realizację znacznie 
utrudniała sytuacja związana z pandemią, która 
negatywnie wpłynęła na ciągłość dostaw 
materiałów.

Odbiór końcowy obiektów: studni głębinowych 
na ujęciu wody oraz całego obiektu SUW 
w Goniądzu miał miejsce 9 listopada br. 
i uczestniczyli w nim przedstawiciele Gminy 

Goniądz, ZUK w Goniądzu, Wykonawcy – firmy 
San-System z Olecka oraz zespół nadzoru 
inwestorskiego – z firmy Energoinvest JK Kania 
z Białegostoku.

 Trwający ponad rok projekt pozwolił na 
całkowitą modernizację przestarzałego budynku 
SUW-u. Choć z zewnątrz mieszkańcy widzą tylko 
ogrodzenie obiektu, zagospodarowany teren 
z nasadzeniami, oświetlenie, drogi dojazdowe 
oraz  nowe obudowy zb iorn ików wody 
uzdatnionej, to sercem inwestycji była całkowita 
wymiana linii technologicznej i instalacji 
uzdatniania wody, która od teraz płynie do SUW 
wymienionym rurociągiem z ujęcia. W ramach 
projektu skoncentrowano się też na automatyzacji 
obsługi i serwisowania stacji, w czym pomóc ma 

profesjonalny system SCADA. Zaawansowane 
oprogramowanie SCADA pozwala na efektywne 
nadzorowan ie  i  s t e rowan ie  p rocesami 
w zautomatyzowanym systemie uzdatniania 
wody, a także na wizualizację i archiwizację 
pomiarów. 
 Całkowita wartość projektu wyniosła 
3.344.500 zł, z czego 1.925.316 zł stanowi 
dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020.

Budowa bulwarów miejskich w Goniądzu

 Kolejną długo wyczekiwaną inwestycją, 
mającą ogromny wpływ na wzrost atrakcyjności 
turystycznej Goniądza jest budowa bulwarów 
miejskich w Goniądzu. Już w połowie przyszłego 
roku, teren plaży, nazywanej potocznie 
„Bochenkową”, ma stać się wreszcie piękną 
scenerią do spacerów i odpoczynku, a także 
bezpiecznym i zadbanym miejscem dla turystów. 

 17 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Goniądzu podpisano umowę 
z wyłonionym Wykonawcą: firmą HYDROS 
PLUS Tomasz Kulesza z Białegostoku. Firma ta 
znana jest w regionie z realizacji podobnych 
inwestycji, takich jak budowa bulwarów 
w Choroszczy czy budowa ścieżki dydaktycznej 
nad rzeką Narew w Tykocinie. Przedmiotem 
podpisanej umowy jest budowa utwardzonego 
ciągu pieszo-jezdnego z miejscami obłożonymi 
deską przeznaczonymi pod wypoczynek, 
uporządkowanie terenu zielonego, budowa trzech 
altanek biesiadnych, ustawienie ławek i koszy, 
utwardzenie dojść do działek prywatnych, a także 

budowa instalacji oświetleniowej (15 lamp) 
wzdłuż bulwarów. Wartość podpisanej umowy 
to 726.261,03 zł. Termin realizacji: 15.06.2022 r..
 Roboty związane z budową bulwarów 
w Goniądzu są częścią projektu realizowanego 
z udziałem środków unijnych w ramach 
Regiona lnego  Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
Celem projektu jest poprawa jakości życia 
i  zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy Goniądz, poprawa estetyki 
oraz polepszenie warunków do rozwoju turystyki. 
Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie 
w kwocie niemal 533 tysięcy złotych.

Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych)

 W sierpniu bieżącego roku podpisano 
umowę o dofinansowanie projektu w ramach 
Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych 
źródłach energii (OZE) w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. To już trzeci 
projekt, w którym mieszkańcy gminy mogą 
skorzystać z atrakcyjnego dofinansowania do 
mikroinstalacji OZE: fotowoltaicznych (PV) lub 
kolektorów słonecznych. W ramach realizacji 
projektu, przeprowadzono już pierwszy nabór 

grantobiorców, w wyniku którego podpisane 
zostały umowy na dofinansowanie 4 instalacji 
kolektorów i 33 instalacji PV. Jak podkreślali 
mieszkańcy  z  t e r enu  mias t a  Gon iądz , 
największym kłopotem w trakcie załatwiania 
formalności niezbędnych do pozyskania grantu 
było uzyskanie pozwolenia Konserwatora 
Zabytków.
 W projekcie przewidziano wykonanie 63 
instalacji PV i 8 instalacji kolektorów, stąd też 
pierwszy nabór grantobiorców nie wyczerpał tego 
limitu, co jest dobrą informacją dla innych 
chętnych mieszkańców gminy. Planowany jest 

drugi, dodatkowy nabór na granty, a informacje 
o tym zamieszczone będą na stronie goniadz.pl.
 Pozyskana przez gminę kwota na granty to 
ponad 1,3 mln zł, a wartość dofinansowania dla 
każdego grantobiorcy wynosi do 70% kosztów 
kwalifikowalnych. 
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Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Goniądz

 Budowa instalacji na siedmiu budynkach 
użyteczności publicznej na terenie naszej gminy 
to inwestycja, na którą udało się pozyskać 
dofinansowanie w ramach środków pierwszego 
naboru Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (tzw. RFIL). Pozyskane środki 
to kwota 1 milion złotych.

 We wrześniu 2021 r. podpisano umowę 
o wartości 765.060,00 zł z konsorcjum 
Wykonawców: „INSBUD” S. Olszewska 
z Giełczyna i  INSTALGROT T. Kupidłowski 
z Łomży. W ramach inwestycji przewidziano 
przygotowanie dokumentacji technicznej oraz 

dostawę i montaż siedmiu zestawów instalacji 
f o t o w o l t a i c z n y c h  w r a z  z  k o n s t r u k c j ą 
dostosowaną do miejsca montażu. Instalacje 
z o s t a n ą  z a m o n t o w a n e  n a  b u d y n k a c h 
użyteczności publicznej stanowiących własność 
gminy Goniądz: na pięciu stacjach uzdatniania 
wody na terenie miasta i gminy Goniądz, 
na terenie gminnej oczyszczalni ścieków oraz na 
terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 
n a  p o t r z e b y  b u d y n k u  p r z e d s z k o l a 
samorządowego. Zamontowane instalacje 
fotowoltaiczne pozwolą na korzystanie 
z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna) 
oraz na obniżenie bieżących kosztów utrzymania 
budynków i obiektów (koszty energii czynnej). 

Spodziewany efekt planowanej inwestycji 
to zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
nieodnawialną o minimum 40 %.
 W wyniku przeprowadzonego przetargu, 
dzięki dużej konkurencji wśród wykonawców, 
uzyskano spore oszczędności. Aby nie stracić ani 
jednej złotówki uzyskanej ze środków budżetu 
państwa, zdecydowano o  przeprowadzeniu 
kolejnego postępowania, tak by wyłonić 
w y k o n a w c ę  k o l e j n y c h  i n s t a l a c j i 
fotowoltaicznych – tym razem na budynkach 
4 świetlic wiejskich, tak by maksymalnie 
wykorzystać kwotę pozyskanej dotacji.  

Rozbudowa ulic gminnych: Mostowa, Piotra z Goniądza, Witosa

 Planowane zadanie wieloletnie (2021-
2023) ma na celu rozbudowę dróg gminnych na 
terenie miasta Goniądz: ul. Mostowej, ul. Piotra z 
Goniądza i ul. Witosa. Inwestycja, której 
Wykonawcą została firma PDM „UNIDROG” 
z Grajewa będzie polegać na wykonaniu robót 
p r z y g o t o w a w c z y c h ,  r o b ó t  z i e m n y c h , 
przebudowy przepustu pod koroną drogi, koryta 
pod jezdnię, budowę poboczy, chodników, 
zjazdów i wyniesionego przejścia dla pieszych, 
a także oznakowania pionowego i poziomego. 
P lanowane  prace  pozwolą  na  poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego,  wzrost 
standardów technicznych ww. dróg gminnych, 
a w związku z bezpośrednim połączniem tych 

dróg z drogą powiatową (ul. Konstytucji 3 Maja) 
i drogą wojewódzką (DW nr 670) – zadanie zyska 
wymiar ponadlokalny, pozwalając na wzrost 
s p ó j n o ś c i  s i e c i  d r ó g  p u b l i c z n y c h 
w województwie. Na rok 2021 zaplanowano 
prace geodezyjne, w kolejnym roku prowadzone 
będą prace przygotowawcze terenu, a w 2023 r. 
wykonane zostaną główne prace związane 
z budową jezdni, chodników i elementów ulic. 
 Na realizację tej inwestycji drogowej 
pozyskano środki z Rządowego Funduszu 
R o z w o j u  D r ó g  ( d a w n y  F u n d u s z  D r ó g 
Samorządowych) w wysokości ponad 700 tysięcy 
złotych. 

POLSKI ŁAD - ponad 8,5 miliona złotych dla Gminy Goniądz
 W bieżącym roku Gmina Goniądz otrzymała także 
wsparcie finansowe w ramach I naboru wniosków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Wniosek pod nazwą: Poprawa jakości powietrza poprzez 
usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz 
- sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego zakłada inwestycje 
branży drogowej.
 Projekt zakłada przebudowę sieci drogowej na terenie 
gminy. Istniejąca infrastruktura drogowa jest w złym stanie, 
co wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
i na cenne przyrodniczo środowisko lokalne. Nowe 
nawierzchnie dróg pozwolą na spadek poziomu hałasu, 
a dzięki ograniczeniu ścierania nowych jezdni, możliwe 
będzie ograniczenie niskiej emisji pyłów i osiągnięcie lepszej 
jakości powietrza. Zmodernizowane ciągi komunikacyjne 
przyczynią się do zmniejszenia uciążliwości lokalnego 
transportu samochodowego dla użytkowników dróg 
i otaczającego środowiska. Przewidywana całkowita wartość 
inwes tyc j i  to  9  mi l ionów z ło tych ,  a  pozyskane 
dofinansowanie pokryje 95% wydatków. Planowane 
inwestycje drogowe będą wykonywane w latach 2022-2023.
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Rozwój elektronicznych usług publicznych

 Projekt pod nazwą Rozwój elektronicznych usług publicznych 
w Gminie Goniądz uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 
Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Zadanie 
zakłada rozwój usług elektronicznych w jednostkach administracyjnych 
Gminy Goniądz poprzez wdrożenie systemu e-usług wraz z dokonaniem 
zakupu niezbędnego sprzętu, oprogramowania i dedykowanymi szkoleniami.

 Całkowite wydatki brutto projektu zamykają się kwotą 
1.168.721,70 zł, a poziom pozyskanego dofinansowania to 85%. 
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpiło w październiku 
2021 r., natomiast jego realizacja zaplanowana jest na rok 2022. 

Cyfrowa Gmina

 Pod koniec września tego roku, Burmistrz Goniądza wziął udział 
w konferencji dotyczącej inauguracji programu „Cyfrowa Gmina”, na której 
wystąpił sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - 
Janusz Cieszyński oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
– Adam Andruszkiewicz. 
 Podczas konferencji w Augustowie wręczono symboliczne czeki 
na realizację zadań  w ramach programu. Gmina Goniądz otrzymała promesę 
w wysokości 146.910,00 zł.

 Konkurs „Cyfrowa Gmina” skierowany jest do wszystkich gmin 
w Polsce. Samorządy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% 
wydatków kwalifikowanych, które będą mogły przeznaczyć na cyfryzację 
urzędów i  podległych jednostek poprzez nabycie sprzętu IT 
i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, zdalnej pracy 
i edukacji oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów 
informatycznych. Aktualnie gmina Goniądz oczekuje na podpisanie umowy 
o dofinansowanie w ramach tego projektu. 

Cyfrowa Gmina - granty PPGR

 W ramach programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin 
popegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”, realizowanego 
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Gmina 
Goniądz złożyła w listopadzie bieżącego roku wniosek o dofinansowanie na 
zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z terenu naszej gminy, których 
członkowie rodzin (dziadkowie, pradziadkowie) byli pracownikami 
w zlikwidowanym PGR. 
 Złożony wniosek zakłada pozyskanie środków na zakup sprzętu dla 
25 uczniów z gminy Goniądz na kwotę 87.500,00 zł.

Program Odnowy Wsi Woj. Podlaskiego

 Gmina Goniądz pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 11 tysięcy 
złotych na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie terenu boiska 
sportowego w m. Osowiec Twierdza jako wspólnej przestrzeni 
umożliwiającej integrację mieszkańców osady z Programu Odnowy Wsi 
Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś - edycja 2021.

 Zrealizowane zadanie polegało na zakupie wyposażenia boiska 
sportowego w miejscowości Osowiec Twierdza. Działania proponowane 
we wniosku – zakup i montaż urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
pozwoliły na stworzenie miejsca pełniącego funkcję rekreacyjno-sportową, 
będącego miejscem wypoczynku i spotkań integracyjnych mieszkańców 
osady. Celem głównym zadania było zagospodarowanie wspólnej 
przestrzeni, umożliwiającej spotkania angażujące mieszkańców, a przez to 
zintegrowanie lokalnej społeczności i jej aktywizacja oraz promocja 
aktywnego spędzania czasu wolnego.  
 Wartość zadania wyniosła 20.464,40 zł brutto, z czego 10.236,40 zł 
stanowiło wkład własny gminy, a pozostała kwota to dofinansowanie 
z budżetu Województwa Podlaskiego. 
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Standardy obsługi inwestora

 Od niemal roku Gmina Goniądz oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Goniądzu biorą udział w projekcie pn. „Standardy obsługi inwestora 
w samorządach województwa podlaskiego” realizowanym ze środków 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt 
nr POWR.02.18.00-00-0007/19 „Standardy obsługi inwestora 
w samorządach województwa podlaskiego” współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 
Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki 
i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”). 
Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 
Jego głównym celem jest zwiększenie poziomu inwestycji pozwalających na 
generowanie nowych miejsc pracy oraz doskonalenie standardów obsługi 
inwestorów służących wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego 
województwa podlaskiego.

 Realizacja projektu przebiega etapowo, zakończono już moduł 
szkoleniowy, a obecnie trwają prace nad wdrażaniem standardów obsługi 
inwestora: powołano Punkt Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim. 
Kolejnym krokiem będzie stworzenie dedykowanej potencjalnym 
inwestorom zakładki na stronie internetowej gminy, która będzie miała na 
celu zachęcenie do założenia firmy, prowadzenia biznesu w gminie Goniądz, 
a także da możliwość zaprezentowania terenów inwestycyjnych, które gmina 
ma do zaoferowania. W ramach ww. projektu wykonano zdjęcia lotnicze oraz 
zdjęcia sferyczne (panoramę) terenu przy ul. Wojska Polskiego w Goniądzu, 
które pozwolą podnieść atrakcyjność oferty inwestycyjnej, prezentowanej 
na stronie Gminy.

Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego

 Fundusz sołecki (FS) w naszej gminie funkcjonuje od roku 2016, 
a wysokość środków przyznanych konkretnemu sołectwu jest ściśle związana 
z liczbą mieszkańców sołectwa. Sołectwa liczniejsze mogą liczyć na wyższą 
kwotę środków w ramach FS. I tak największym funduszem w gminie 

Goniądz dysponują sołectwa: Białosuknia, Klewianka, Osowiec, a także 
Downary i Kramkówka Duża. Najniższa kwota FS przypada dla najmniej 
licznych sołectw: Płochowa, Olszowej Drogi i  Uścianka. 

 Całkowita kwota funduszu sołeckiego dla wszystkich 24 sołectw 
z terenu gminy Goniądz w roku 2021 to środki w wysokości 381.836,97 zł. 
Wśród najczęściej wybieranych przedsięwzięć do realizacji w ramach 
środków sołeckich są: remonty dróg (ponad 60% całej kwoty środków 
sołeckich), budowa chodników, a także zakupy tabliczek numeracyjnych do 
domów na kolonii, usługi geodezyjne, czy remonty w budynkach świetlic lub 
remonty elementów infrastruktury drogowej. 

Promocja gminy Goniądz: 
Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny

 Już ponad rok gmina Goniądz bierze udział w pracach w ramach 
zawartego Partnerstwa Terytorialnego: „Augustowsko – Biebrzański Park 
Turystyczny”. We wrześniu tego roku, Rada Partnerstwa przyjęła dokument: 
Strategię Terytorialną Partnerstwa. 
 Misją partnerstwa jest współpraca dla rozwoju turystyki oraz poprawa 
warunków życia mieszkańców w związku z rozwojem turystyki. Z misji 
wynikają cele strategiczne partnerstwa, którymi są: cel strategiczny 1. Rozwój 
turystyki oraz cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców. 

 Z a w a r t e  p r z e z  p o n a d 
30 gmin z terenu województwa 
p o d l a s k i e g o  p o r o z u m i e n i e 
koncentrować się będzie głównie 
wokół rozwoju i promocji szlaku 
t u r y s t y c z n e g o  n a z w a n e g o : 
szlakiem CHa – KA – Bi (Czarna 
Hańcza – Kanał Augustowski – 
Biebrza). W ramach partnerstwa 
i  przyjętej  Strategi i ,  gmina 
Goniądz zgłosiła jako priorytetowe 
dla rozwoju lokalnej turystyki 
i promocji propozycje zadań: 
Z a g o s p o d a r o w a n i e  t e r e n u 
MOWiR w Goniądzu: utworzenie 
s tanicy wodnej ,  rozbudowa 
i n f r a s t r u k t u r y  o  d o m k i 
kampingowe wraz z zapleczem 
s a n i t a r n y m  o r a z  p u n k t e m 
ładowania aut elektrycznych, 
ścieżka goniądzkich zabytków, 
ciąg pieszo-jezdny w Goniądzu – 
od bulwarów miejskich nad 

Biebrzą – ul. Nadbiebrzańska – ul. Dolistowska – Dawidowizna, natomiast 
wspólnie z Powiatem Monieckim i Biebrzańskim Parkiem Narodowym 
zgłoszono pomysł na zadanie pn.: Zagospodarowanie turystyczne Fortu II 
Zarzecznego wraz z polem namiotowym Bóbr.
 Zgodnie z zasadą „duży może więcej”, współpraca w ramach 
Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego będzie bardzo 
pomocna przy ubieganiu się o środki z zewnątrz w nadchodzącej 
perspektywie finansowej UE, a projekty zgłoszone przez gminę mają większe 
szanse na pozyskanie dofinansowania. 
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Usuwanie wyrobów zawierających azbest

 Burmistrz Goniądza realizując założenia projektu pn. „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goniądz” polegającego 
na demontażu, przygotowaniu do transportu, transporcie i unieszkodliwieniu 
odpadów zawierających azbest informuje, iż w tegorocznym naborze zostało 
zrealizowanych 18 wniosków.

 W ramach zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umowy dotacji nr 4768/21/B-OZ/AZ-
025/DA z dnia 04.10.2021 r. odebrano i przekazano do unieszkodliwienia 
łącznie 44,195 Mg azbestu.
 W bieżącym roku realizacją prac zajmowała się firma REVOL Sp. 
z o.o. Sp.k., ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 24 920,78 zł.
 Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 
priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 
14.104,50 zł. Pozostałą część kosztów, w tym VAT jako koszt 
niekwalifikowany w projekcie, ponieśli właściciele nieruchomości z których 
odebrano azbest, zgodnie z zawartymi umowami.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów

 Urząd Miejski w Goniądzu informuje, że w ramach realizowanego 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej” złożono 130 wniosków 
o łącznej masie odpadu wynoszącej 265,096 Mg, w tym:
- folia rolnicza biała: 168,441 Mg,
- folia rolnicza czarna: 49,39 Mg,
- sznurek do owijania balotów: 5,99 Mg,
- siatka: 14,198 Mg,
- worki po nawozach: 11,965 Mg,
- opakowania typu Big Bag: 15,112 Mg.
Szacowany koszt unieszkodliwienia 1 Mg odpadu wynosi 500,00 zł netto.
 Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% 
kosztów kwalifikowanych, stanowiących wyłącznie koszty transportu 
z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub 
unieszkodliwienia ww. odpadow (bez VAT). Beneficjentami programu są 
jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą 
posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej.
 

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GONIĄDZU

 Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu jest gminną jednostką 
budżetową utworzoną Uchwałą Nr XVI/94/07 RM w Goniądzu z dnia 
28.12.2007 r.
 Jednostka realizuje swoje zadania w zakresie świadczenia usług 
komunalnych a w szczególności: zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie 
ścieków, wywóz nieczystości stałych,  administrowanie lokalami 
i budynkami komunalnymi, realizacja bieżących napraw i remontów oraz 
innych zadań powierzonych przez organy gminy, utrzymanie zieleni.
 Pracownicy Zakładu stale prowadzą remonty nawierzchni dróg 
asfaltowych i gruntowych oraz dbają o utrzymanie we właściwym porządku 
i czystości nawierzchni ulic i chodników. 
Na  b ieżąco  rea l i zu jemy wyc inkę 
zakrzaczenia oraz drzew. Prowadzimy 
prace związane z właściwym utrzymaniem 
zieleni miejskiej tj. porządkowanie 
zieleńców, parku, terenu obiektu MOWiR, 
p a s ó w  d r o g o w y c h  i  p o b o c z y . 
Wykonaliśmy nasadzenia kwiatów w 
parku miejskim, które cieszą oko mieszkańców od wiosny po późną jesień. 

A k t y w n i e  u c z e s t n i c z y m y  w  p r a c a c h 
przygotowujących (np. zadbanie o zieleń 
miejską, porządek przed, w trakcie i po 
imprezach, zabezpieczenie logistyczne w 
postaci transportu elementów wyposażenia, 
sprzętu i wielu innych) naszą gminę do imprez ją 
promujących (Noc Świętojańska, Bieg Łosia, 
, ,Rock na Bagnie”,  Narodowe Święto 
Niepodległości). Wspieramy Gminny Ośrodek 
Kultury podczas organizacji jarmarków 
zabezpieczając imprezy w stoły, krzesła dla 
wystawców i gości. Dekorujemy przestrzeń 
miejską flagami przed istotnymi świętami.

 Wykonaliśmy 9 przyłączy do sieci wodociągowej i 7 przyłączy do 
sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu zdobyliśmy 16 nowych odbiorców usług 
jakie oferuje Zakład Usług Komunalnych. 
 Usuwamy awarie na sieci wodociągowej u klientów. Wymieniliśmy 
zasuwy wodociągowe na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Różanej 
(modernizacja sieci wodociągowej). Odnowiliśmy elewację na Stacji 
Uzdatniania wody w Osowcu i wymieniliśmy dach na Stacji Uzdatniania 
we Wroceniu. Na bieżąco dbamy o stan i wygląd armatury na wszystkich 
stacjach uzdatniania.

 Przeprowadzamy drobne remonty na oczyszczalni ścieków, 
dokupiliśmy też podstawowe wyposażenie. Wyremontowaliśmy 
pomieszczenie socjalne, łazienkę i szatnię, które będą służyć pracownikom 
oczyszczalni ścieków. Ponadto realizujemy zadania z zakresu utrzymania 
sprawności sieci kanalizacyjnej poprzez systematyczne jej mycie 
urządzeniem WUKO, co znacznie ogranicza częstotliwość występowania 
awarii na sieci.

 W związku z zawaleniem się starej wiaty wybudowaliśmy nową, 
większą, dzięki której nasze maszyny nie muszą stać pod chmurką. 
Wyremontowaliśmy elewację bazy garażowo-magazynowej  ZUK, która nie 
odstrasza wyglądem przechodzących mieszkańców. Wykonaliśmy nowe 
ogrodzenie na drugiej części placu bazy.
 Zakupiliśmy koparkę za kwotę 
141.450,00zł, która służy nam przy 
pracach związanych z awariami 
n a  s i e c i a c h  w o d o c i ą g o w y c h 
i kanalizacyjnych, ponadto przydaje się 
ona do prac porządkowych oraz przy 
równaniu nawierzchni gruntowych 
w naszej gminie. 
 Zakład Usług Komunalnych 
współpracuje z wieloma instytucjami 
w szczególności z: Powiatowym 
Urzędem Pracy w Mońkach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goniądzu, 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goniądzu, Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Goniądzu, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Mońkach.
 



 W dniu 12.09.2021 r.  odbyła s ię 
uroczystość z okazji 110 – lecia powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji 
strażaków ochotników w Kościele pw. Św. 
Agnieszki w Goniądzu. Po mszy świętej 
poczty sztandarowe i pododdziały OSP, 
przy akompaniamencie orkiestry dętej , 
przemaszerowały w kolumnie marszowej 
na miejsce uroczystości do parku miejskiego 
w Goniądzu.

 Dowódca uroczystości druh Tomasz 
Komorowski złożył meldunek o gotowości do 
rozpoczęcia uroczystego apelu, Wiceprezesowi 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
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  R P 
w Białymstoku, druhowi Zdzisławowi Czakis. 
Następnie nastąpiło uroczyste podniesienie Flagi 
Państwowej oraz odegranie i odśpiewanie Hymnu 
Rzeczpospolitej Polskiej.

 K o m e n d a n t  M i e j s k o - G m i n n y 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu wraz 
z Burmistrzem Goniądza Grzegorzem Andrzejem 
Dudkiewiczem, przywitali druhów strażaków, 

zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych, 
którzy wzięli udział w uroczystości. Komendant 
Miejsko-Gminny Adam Jędrys, przedstawił 
krótki rys historyczny jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Goniądzu.

 Następnie wręczono odznaczenia za 
zasługi dla pożarnictwa.
Złotym medalem odznaczeni zostali:
Dh Józef Zawadzki
Dh Adam Jędrys
Dh Jacek Chojnowski
Srebrnym medalem odznaczeni zostali:
Dh Andrzej Zambrzycki
Dh Henryk Jan Gleń
Dh Mariusz Jabłoński
Dh Jarosław Kłubowicz
Brązowym medalem odznaczeni zostali:
Dh Artur Komorowski
Dh Sławomir Chilmon

 Komendant Miejsko-Gminny OSP 
w Goniądzu oraz Burmistrz Goniądza, wręczyli 
również wszystkim zaproszonym Gościom, 
pamiątkowe medale upamiętniające 110 - lecie 
powstania OSP w Goniądzu.

    Miłym akcentem uroczystości, było 
uhonorowanie druha Adama Jędrysa przez 
jednostki OSP oraz Burmistrza Goniądza z okazji 
40-lecia pracy w OSP. Strażacy Ochotnicy złożyli 
życzenia ,  wręczyl i  kwiaty,  a lbum oraz 
pamiątkowy strażacki topór.    

    Po obchodach mieszkańcy oraz goście 
uczestniczyli w pikniku, w trakcie którego dzieci 
mogły skorzystać z atrakcji. Odbył się również 
pokaz samochodów pożarniczych oraz sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego. Strażacy wykonali pokaz 
ratownictwa medycznego, zaprezentowali 
udzielanie pierwszej pomocy. Oprawę muzyczną 
zapewniała Augustowska Orkiestra Dęta pod 
batutą Pana Janka Mlejnek.

WIADOMOŚCI
GONIĄDZKIEZ ŻYCIA OSP

 W dniu 9 czerwca Burmistrz Goniądza - Grzegorz Andrzej 
Dudk iewicz  podp i sa ł  umowę  z  Wojewódz twem Pod lask im, 
reprezentowanym przez Marszałka Pana Artura Kosickiego oraz 
Wicemarszałka Województwa Podlaskiego  Pana Marka Olbrysia, w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

na zakup sprzętu ratowniczo-
gaśniczego i  umundurowania 
z przeznaczeniem dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z  t e r e n u  G m i n y  G o n i ą d z ,  
w wysokości 35.000 zł. 
    Zgodnie z umową Gmina Goniądz 
zakupiła samochód pożarniczy 
jednostce Ochotniczej  Straży 
Pożarnej w Klewiance. Koszt 

zakupu samochodu pożarniczego 
średniego wyposażonego w zbiornik 
na wodę wyniósł 61 200 zł.
    Zakupiona została również 
motopompa Rosenbauer FOX 1,  
która przeznaczona jest dla OSP w 
Goniądzu. Koszt zakupu motopompy 
wyniósł 17 500 zł.
    Środki finansowe na zakup 
samochodu pożarniczego oraz 
motopompy w kwocie 35 000 zł 
pochodzą ze środków Województwa Podlaskiego i opłacono z dotacji 
Województwa Podlaskiego, w kwocie 41 200 zł pochodzą ze sprzedaży 
samochodu pożarniczego lekkiego użytkowanego przez OSP w Klewiance 
oraz w kwocie 2 500 zł z budżetu Gminy Goniądz.

110-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu

Województwo Podlaskie wspiera zakupy
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goniądz

   9  
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Noc Świętojańska 2021

 Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, znów 
mogliśmy się spotkać w najkrótszą noc roku, Noc Świętojańską. Z tej okazji 
w godzinach porannych odbył się Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza 
Goniądza. Wzięło w nim udział 13 drużyn, które grały przez 6 godzin.

Wieczorem, Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Burmistrzem 
Goniądza, zorganizował koncert na plaży miejskiej. Impreza rozpoczęła się 
od występów najmłodszych artystów z Przedszkola Samorządowego 
w Goniądzu i zespołów pracujących w ośrodku kultury. Tańce ludowe z Kurpi 
i Podlasia oraz impresję na temat dawnej fabryki mioteł zaprezentował Zespół 
Pieśni i Tańca Biebrza, zaś zespół dziecięcy Mikroklimat wykonał tańce 
współczesne. 

Przed licznie zgromadzoną publicznością zaśpiewali również przedstawiciele 
grupy teatralnej „Pełnoletni”. Kołysankę zaaranżowaną na dwie gitary zagrali 
Pan Timur Slavov oraz Mateusz Sobczyk. Na scenie tego wieczoru 
zaprezentował się również zespół ze Szkoły Podstawowej w Goniądzu.
Wieczorną zabawę zapewnił zespół: Adam Chrola Band prezentujący między 
innymi przeboje Krzysztofa Krawczyka oraz gdyński zespół Mitra, który 
zagrał energetyczne szybkie rytmy, a także refleksyjne ballady, co bardzo 
spodobało się roztańczonej publiczności. 

Po zapadnięciu zmroku, zgodnie z tradycją, 
dziewczęta z ZPiT Biebrza zatańczyły taniec 
z wiankami, a przy puszczaniu ich do rzeki, 
dawne pieśni ludowe zaśpiewał zespół 
mieszkanek naszej gminy, uczestniczek 
warsztatów białego śpiewu zorganizowanych 
przez Towarzystwo Biebrzańskie.
Nagrodzono zwycięzców konkursu na 
najładniejszy wianek świętojański i znalazcę 
kwiatu paproci. 
Na zakończenie Nocy Świętojańskiej pokaz 
tańca z ogniem zaprezentowała grupa Freakus.

Dożynkowy Piknik Rodzinny 
na Święto Matki Boskiej Zielnej

 W sobotnie popołudnie, 14 sierpnia br., mieszkańcy Gminy Goniądz 
i przybyli goście spotkali się na plaży miejskiej na Pikniku Dożynkowym. 
Podczas pikniku można było zobaczyć jak wyglądały prace polowe na wsi 
w ubiegłym stuleciu. Odbył się pokaz koszenia zboża i kolejnych etapów 
żniw: podbierania, wiązania snopków i stawiania dziesiątków. Panie z KGW 
Macierzanka Dolistowo i z Grupy Teatralnej Pełnoletni działającej przy GOK 
w Goniądzu, zademonstrowały wykonanie tradycyjnych równianek i plonu. 
Żniwom towarzyszyła kapela kurpiowska „Miód na Serce”. 

Piknik odbywał się nad rzeką Biebrzą, a z nią związany był tradycyjny połów 
ryb, często prowadzony z łodzi zwanych pychówkami. Łodzie te poprzez 
wąski i wydłużony kształt oraz odpychanie się długim wiosłem stojącego 
w niej rybaka były charakterystyczne dla rzeki Biebrzy. Łodzi tego typu jest 
coraz mniej nad Biebrzą i tradycja pływania na nich zanika, więc aby ją 
podtrzymać zorganizowano konkurs pływania pychówkami nagrodzony 
przez Burmistrza Goniądza. Wzięło w nim udział kilkunastu panów, z których 
najlepszy okazał się Damian Szklano wychowany nad rzeką Biebrzą. 

Aby nawiązać do biebrzańskich tradycji, do przygotowania potraw z ryb 
rzecznych zostały zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie 
naszej gminy. W konkursie o „Kryształową Rybę” Przewodniczącego Rady 
Miejskiej zwyciężył szczupak faszerowany, wykonany przez gospodynie 
z KGW w Wólce Piasecznej. 

WIADOMOŚCI
GONIĄDZKIE KULTURA
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W czasie pikniku, piosenki ludowe wykonał zespół "Wodniczka” z Szorc, 
porywając do zabawy zebraną publiczność.
Piknikowi towarzyszył Goniądzki Jarmark Rękodzieła i Tradycyjnej 
Żywności, wystawa zdjęć z Biebrzańskiego PN „Biebrza w starej fotografii” 
i bezpłatne atrakcje dla dzieci. Działał również punkt szczepień przeciwko 
COVID-19, gdzie zaszczepiło się ponad 30 osób.

Seniorada 2021

 26 września br. odbyła się XVI Seniorada – spotkanie artystyczne 
seniorów powiatu monieckiego zorganizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Goniądzu. Blisko 100 osób bawiło się w restauracji Bartlowizna. 

W przeglądzie udział wzięły zespoły: „Wrzosy” z Monieckiego Ośrodka 
Kultury, „Trzciannianki” oraz „Tęcza” z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Trzciannem, Grupa Teatralna „Pełnoletni” z GOK w Goniądzu, Kapela 
Moniecka, Kapela Mietka Buraka z GOK w Krypnie, Duet Maria Znoińska 
i Kazimierz Połonowicz oraz Duet Maria Znoińska i Leszek Aponowicz, 
„Kądzielnice” z GOK w Jaświłach. 
Na spotkaniu seniorów przybyły delegacje Kół Seniorów z Knyszyna, 

Krypna oraz Zarząd PZERiI 
z przewodniczącym, Panem 
Jerzym Grądzkim z Moniek. 
Życzenia pomyślności  oraz 
sukcesów i dalszej aktywnej pracy 
twórczej, złożył seniorom Pan 
Grzegorz Dudkiewicz Burmistrz 
Gon iądza  o raz  Pan  B łaże j 
Buńkowski Starosta Powiatu 
Monieckiego. Po zakończeniu 
występów przyszedł czas na 
zabawę. Wspólne biesiadowanie 

umilili Panowie z kapel, którzy przygrywali 
na akordeonach, bębnach i skrzypcach. 
Spotkanie artystyczne seniorów powiatu 
mon ieck i ego  „Sen io rada”  zos t a ło 
współfinansowane ze środków powiatu 
monieckiego.

Narodowe Czytanie 2021

 W tegorocznej, dziesiątej odsłonie 
Narodowego Czytania, spotkaliśmy się 
w  Zespo le  Szko lno-  Przedszko lnym 
w Goniądzu, aby czytać „Moralność pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Utwór czytali: 
Akt I – Pan Grzegorz Dudkiewicz, Burmistrz 
Goniądza wraz z pracownikami Gminnego 
Ośrodka Kultury; Akt II – Pan Mirosław 
S o b c z y k ,  D y r e k t o r  Z S P  w r a z 

z nauczycielami i uczniami SP; Akt III – aktorzy z Koła Teatralnego 
Pełnoletni, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury. Utworu wysłuchali 
uczniowie starszych klas szkoły podstawowej. 

Tegoroczna akcja, pod patronatem Pana Andrzeja Dudy Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, objęła około 3500 miejsc w Polsce i na świecie, 
gdzie zostało zaprezentowane jedno z ponadczasowych dzieł literatury 
polskiej. Cieszymy się, że i nasze miasto znalazło się w tak zacnym gronie 
i mogliśmy czerpać radość przy wspólnej lekturze „Moralność pani Dulskiej” 

KULTURA
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Gabrieli Zapolskiej. Na zakończenie Akcji, 
Pan Prezydent Andrzej Duda, przesłał do GOK 
s p e c j a l n e  p o d z i ę k o w a n i e  z a  u d z i a ł 
w tegorocznym Narodowym Czytaniu wraz 
z pamiątkowym egzemplarzem pięknie wydanej 
książki.

Zajęcia kreatywne dla dorosłych HOBBY

 Od września w naszym Ośrodku Kultury, 
w każdy czwartek zainteresowane osoby mogą 
stworzyć własne dzieła artystyczne, a przede 
wszystkim poznać nowe techniki twórcze. Panie, 
ponieważ to one są głównymi uczestniczkami zajęć, 
wykonały już zakładki i breloki, zatapiając w żywicy 
kwiaty i trawy. Sporo zabawy, kilometrów sznurka 
i  poznawania  nowych splotów było  przy 
wykonywaniu makramowych piórek, kwietników 
i form przestrzennych. Uszyte 
na zajęciach dynie, stały się 
wspania łymi  jes iennymi 

dekoracjami domów.  
Wraz z nadejściem długich, jesiennych wieczorów, 
grupa zaczęła intensywne prace nad wykonaniem 
oryginalnych i wykonywanych z materiałów 
naturalnych ozdób świątecznych. Powstały m.in.: 
skrzydła aniołów, szyszkowe skrzaty, aniołki 
z drewnianych patyczków, różnorodne bombki 
i filcowe choinki. 

Takimi kreatywnymi pomysłami dzielą się z Państwem prowadzące zajęcia 
instruktorki GOK: Pani Izabela Gudel i Emilia Gilewska. Zapraszamy!

Grupa Teatralna - „Pełnoletni”

 Kto powiedział, że emerytura jest nudna? Wystarczy przyjść na próbę 
Grupy Teatralnej „Pełnoletni” działającej w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Goniądzu, by przekonać się, że jest inaczej! 

 Grupa Teatralna działa od 2014 roku, tworzy ją 18 zwariowanych, 
kreatywnych osobowości, które nieustannie trzeba „ujarzmiać”. 

 Na przestrzeni lat powstało kilkanaście 
sztuk teatralnych granych dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. Najchętniej 
aktorzy grają dla przedszkolaków, 
k tórzy  są  naszą  na jwiern ie jszą 
widownią! Wśród spektakli, które 
p o w s t a ł y  w a r t o  w s p o m n i e ć  o : 
„Calineczce” oraz „Misteriach Męki 
Pańskiej”. Pierwszy, barwny, pełen 
kolorów spektakl powstał z myślą 

o maluchach. Cieszył się największą popularnością. Łącznie obejrzało go 
ponad 2.000 dzieci z różnych zakątków województwa podlaskiego. 
 Naszym największym wyzwaniem jest odegranie spektakli 
pasyjnych, które wywołują wiele silnych emocji, nie tylko u widza, 
ale i u aktorów.  
 Przez ostatnie trzy miesiące pracowaliśmy nad nową sztuką teatralną 
„Królowa Śniegu”. Na moment przenieśliśmy się do zimowej scenerii, gdzie 
t o c z y ł a  s i ę  w a l k a  o  m i ł o ś ć 
i przyjaźń, walka dobra ze złem. Czy 
G e r d z i e  u d a ło  s i ę  o d n a l eźć 
przyjaciela? Czy skruszył lód, który 
tkwi w jego sercu? Odpowiedź na te 
pytania otrzymaliśmy podczas 
s p e k t a k l u ,  k t ó r y  o d b y ł  s i ę 
19 grudnia w sali widowiskowej 
Gminnego  Oś rodka  Ku l tu ry 
w Goniądzu.  
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  działa od dwóch lat. Został utworzony Klub Seniora w Osowcu
dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Goniądz w ramach 
rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Zajęcia 
prowadzone są przez opiekuna Klubu – Izabelę Gudel, a uczestniczy w nich 
ponad 15 osób. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu. Klub jest 
miejscem spotkań Seniorów gdzie mogą oni aktywnie spędzać wolny czas. 

 Najczęstszymi zajęciami w Klubie Seniora w Osowcu są zajęcia 
plastyczne. Mają one niezwykle pozytywne działanie na kondycję psychiczną 
starszych osób. Taka forma spędzania wolnego czasu, wywiera korzystny 
wpływ na zaburzenia lękowe czy stany depresyjne, a dodatkowo pomaga 
utrzymać sprawność manualną. Zajęcia z arteterapii poprawiają wewnętrzny 
spokój i dodatkowo relaksują, pozwalając na pełne wyciszenie. Seniorzy pod 
okiem opiekuna zdobywają nowe umiejętności, poznają nowe techniki, mogą 
także rozwijać swoje własne zainteresowania. Przez dwa lata działalności 
Klubu stworzyli wiele pięknych prac np. techniką quillingu, do której chętnie 
wracają. Poznali także, bardzo modną w ostatnim czasie, sztukę wiązania 
sznurków – makramę. Powstały makramy przestrzenne i wiosenne stroiki.    

 Bardzo wdzięcznym artystycznie okresem jest czas Bożego 
Narodzenia. Już w tym roku Seniorzy zdołali wykonać wiele stroików 
świątecznych, a na ich domowych choinkach są wyłącznie samodzielnie 
zrobione ozdoby. Swoimi pracami mieli możliwość pochwalenia się na 
Jarmarku Mikołajkowym organizowanym w GOK w Goniądzu. 
Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne 
z wykorzystaniem żywicy epoksydowej. Seniorzy przez całe lato 
kolekcjonowali i suszyli różne rośliny, kwiaty i trawy ozdobne, aby później 
zatopić je w żywicy. Powstało wiele breloków i zakładek do książek, które 
stały się prezentami dla dzieci i wnuków.  A już w nowym roku podopieczni 
Klubu poznają kolejną, nową technikę – haft diamentowy.
 Sport to zdrowie dla osób w każdym wieku. Dobór odpowiedniej 
aktywności ruchowej, szczególnie dla seniora, zależy głównie od jego 

sprawności ruchowej. Zajęcia sportowe w Klubie Seniora w Osowcu, 
dostosowane są do potrzeb podopiecznych. Jedną z dostępnych propozycji 
w Klubie są stacjonarne rowerki, z których Seniorzy chętnie korzystają, 
szczególnie zimą. Rowerki są bezpieczne i jest to jedna z dyscyplin, która 
najmniej zagraża zdrowiu, ponieważ nie naraża uczestników na urazy 
i kontuzje, co w przypadku seniora jest szczególnie ważne. W Klubie można 
także pograć w tenisa stołowego, dzięki któremu Seniorzy przypominają 
sobie młode lata, a gra świetnie im idzie. Ćwiczą także umysły poprzez gry 
karciane. Odbył się nawet turniej gry w tysiąca o Puchar Burmistrza 
Goniądza. Kolejnym wyzwaniem będą szachy oraz wiosenny nordic walking.

 Oprócz zajęć warsztatowych organizowane są też ogniska 
integracyjne, czy wycieczki. W listopadzie odbyła się wycieczka do Muzeum 
Pamięci Sybiru. Jest to jedyne muzeum w kraju opowiadające historię polskiej 
obecności na Sybirze. Seniorzy byli pod wielkim wrażeniem tego miejsca. 
Wycieczka była świetną okazją do integracji dwóch grup : Klubu Seniora 
w Osowcu oraz grupy teatralnej „Pełnoletni” z GOK w Goniądzu. Oprócz 
zwiedzania był także czas na rozmowy, wspomnienia i podzielenie się 
emocjami jakie wywołało to niezwykłe miejsce.

 Do  przynależy piętnastu Klubu Seniora w Białosukni
seniorów. Pierwsze zajęcia  zaczęły się z początkiem czerwca 2021 r. Podczas 
pierwszych zajęć Seniorzy, z pomocą Koła Gospodyń Wiejskich zadbali 
o teren przy budynku, w którym znajduje się Klub. Zostały wtedy zakupione 
drobne sprzęty ogrodnicze. Dzięki temu, teren wokół Klubu jest odświeżony 
i zadbany. Odbywały się zajęcia kulinarne, co chyba najbardziej odpowiadało 
wszystkim uczestnikom. Odtwarzano zapomniane przepisy kulinarne. 
Kilkakrotnie spotykaliśmy się przy „kawie i ciastku” spędzając przyjemnie  
czas na rozmowach o życiu codziennym, profilaktyce zdrowotnej oraz 
na wspomnieniach z dawnych lat.  Odbyło się spotkanie z Dzielnicowym 
Gminy Goniądz, które dotyczyło bezpieczeństwa seniorów. W bardzo miłej  
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atmosferze Seniorzy wysłuchali ważnych porad jak nie stać się ofiarą 
oszustów stosujących metodę „na wnuczka” czy „policjanta”. Podczas zajęć 
grudniowych tworzyliśmy klimatyczne bożonarodzeniowe dekoracje, stroiki 
oraz ozdoby choinkowe. Każde zajęcia były bardzo efektywne oraz ciekawe – 
wszystko dzięki aktywnym uczestnikom.
 
 Klub Seniora w Klewiance działa od czerwca 2021 roku. 
Zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej, gdzie spotykamy się dwa razy 
w tygodniu. Grupa odbiorców, to głównie kobiety 65+. Uczestnicy 
z zaangażowaniem poznają nowe techniki plastyczne. Bardzo chętnie 
podejmują wyzwania i mimo trudności manualnych związanych z wiekiem 
tworzą piękne rzeczy. Największą popularnością cieszy się wykonywanie 
ozdób świątecznych. Ogrom przyjemności seniorzy czerpią z obdarowywania 
bliskich własnoręcznie wykonanymi dekoracjami. 

 Każdy uczestnik zajęć specjalizuje się w innych czynnościach. 
Są Panie, które nauczyły się posługiwać pistoletem do klejenia na gorąco, inne 
potrafią dokładnie i starannie zaszywać wykonane ozdoby, a kolejnym frajdę 
sprawia wycinanie. Słowem, każdy znajdzie coś dla siebie.
 Każde zajęcia rozpoczynają się ćwiczeniami fizycznymi. Są to proste, 
dostosowane do wieku ćwiczenia fizyczne wspomagające koordynacje 

ruchową. Dużą uwagę poświęcamy gimnastyce rąk, ponieważ seniorzy 
narzekają na ich kondycję. Już na początkowym etapie rekrutacji do Klubu 
Seniora pojawił się problem związany z samym dojściem do lokalu. Niektórzy 
muszą przejść pół wsi, aby uczestniczyć w zajęciach. Zażegnaliśmy ten 
problem poprzez zakup kijów do nordic walking przy których seniorom idzie 
się znacznie lżej. Przy sprzyjającej pogodzie wybieramy się na wspólne 
spacery po okolicznych dróżkach, aby ćwiczyć kondycję. Miło wspominamy 
wspólny spacer do lasu w poszukiwaniu pędów sosny, z których wykonaliśmy 
domowe syropy zwiększające odporność organizmu. 

 Dużym wsparciem dla seniorów są Panie z Koła Gospodyń 
w Klewiance. Dzielimy się świetlicą, która służy wszystkim mieszkańcom 
wsi. Uczymy się wzajemnej współpracy. Seniorzy dotychczas uszyli 
dekoracje na stoisko Pań z Koła Gospodyń. Miejmy nadzieję, że nasza 
współpraca w dalszym ciągu będzie się rozwijać. Serdecznie dziękujemy 
za wsparcie. 

Przypominamy mieszkańcom wsi, że Kluby Seniora są otwarte i wciąż 
czekają na nowych uczestników!

 Koniec roku - to czas podsumowań, także 
podsumowań pracy i nauki w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Goniądzu dla uczniów, 
nauczycieli, a także i rodziców. Rozpoczęliśmy 
nowy rok szkolny w trudnym czasie – wszyscy 
zmagamy się z pandemią, nowe wyzwania dla 
wszystkich podmiotów szkoły, zachowanie 
niezbędnych wymogów sanitarnych. Mimo to nie 
zmieniły się cele do których dążymy, są niezmienne 
– podniesienie jakości nauczania, poszerzenie oferty 
edukacyjnej  dla uczniów, zorganizowanie 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, zakup  pomocy 
dydaktycznych, realizacja projektów edukacyjnych.  
 W listopadzie uczniowie szkoły podstawowej pisali etap szkolny 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez 
Podlaskiego Kuratora Oświaty. Sukces odniósł uczeń zmagający się 
z matematyką, w grudniu ósmoklasiści pisali próbny egzamin z języka 
polskiego, matematyki i języka angielskiego. Ponadto uczniowie naszej 

szkoły uczestniczyli w wielu wyjazdach m.in. do 
Warszawy, Ruciannego - Nidy – Kętrzyna – 
Świętej Lipki, a także do kina, teatru, 
uczestniczyli w projektach edukacyjnych, 
konkursach,  przeglądach muzycznych, 
a r tys tycznych ,  zawodach  spor towych. 
Gościliśmy w szkole mistrza olimpijskiego 
w rzucie młotem z Tokio – Wojciecha 
Nowickiego. Odbyła się „żywa lekcja historii”, 
spotkanie profilaktyczne pn. „Nie zmarnuj 
swojego życia” z grupą „RYMcerze”, a także 
Koncert Mikołajkowy kolęd w wykonaniu 
Izabeli Szafrańskiej. Uczniowie klas drugich 

i trzecich w ramach programu „Umiem pływać”  doskonalili naukę pływania 
na pływalni powiatowej w Mońkach.
 Zawsze bardzo ważnym aspektem każdej placówki oświatowej jest 
dobrze funkcjonująca infrastruktura w szkole i wokół szkoły. Dzięki bardzo 
dobrej współpracy z Panem Burmistrzem, który ze zrozumieniem podchodzi 

PROJEKTY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
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do potrzeb szkoły, zostało zrealizowanych kilka ważnych inwestycji: powstał 
nowy chodnik od strony ulicy Słowackiego, na boisku szkolnym została 
wykonana instalacja nawadniająca, wykonany został  kapitalny remont kilku 
pomieszczeń szkolnych, m.in. klasopracowni czy pomieszczeń obsługi. 
W budynku szkoły oficjalnie otwarto harcówkę dla działających w Gminie 
Goniądz harcerzy.

 Ze środków finansowych, które wcześniej zostały pozyskane 
z funduszy unijnych, zakończyliśmy realizację projektu pn. „ InnoExperiment 
- Innovative Approach to Teaching through Experiment”. W dniu 15 września 
2021 r. odbyło się ostatnie spotkanie międzynarodowe partnerów kończące 
3 letnią współpracę tj.: AIJU - Hiszpania, VSKG - Litwa, RCK - Polska oraz 
ZSP w Goniądzu. Projekt realizowaliśmy w ramach programu Erasmus+ 
Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne, który jednocześnie otworzył nam drogę do 
realizacji kolejnych projektów międzynarodowych w przyszłości. Jesteśmy 

bogatsi o nową wiedzę i relacje nawiązane dzięki licznym spotkaniom 
i rozmowom z ludźmi zaangażowanymi w tworzenie innowacji 
edukacyjnych. To nasz kapitał na przyszłość, który już teraz staramy się 
wykorzystywać w ZSP w Goniądzu oraz dzielić się nim z innymi szkołami 
oraz społecznością  lokalną.  Natomiast w październiku w ramach tego 
projektu odbyła się mobilność wirtualna uczniów Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Goniądzu, Szkoły Podstawowej Vilniaus Simono 
Konarskio Gimnazija z Litwy oraz Instytutu Badawczego AIJU z Hiszpanii. 
Podczas spotkania prowadzący Jose Carlos Sola z Instytutu Badawczego 
AIJU przetestował z uczniami obydwu szkół krok po kroku wybrane 
scenariusze zajęć dodatkowych z robotyki i programowania.

 We wrześniu rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu 
dofinansowanego ze środków EFS pn.: "Nowoczesna  Szkoła – przyszłością 
uczniów ZSP w Goniądzu”. Głównym celem projektu jest podniesienie 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów Szkoły 
Podstawowej w Goniądzu poprzez realizację szeregu zajęć dodatkowych, 
w szczególności dotyczących  wyrównania szans edukacyjnych – 
przygotowując uczniów klas ósmych do egzaminu oraz uzupełnienie braków 
u pozostałych uczniów, a także rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia, 
wycieczki, warsztaty. Projekt zakłada również podniesienie jakości warsztatu 
pracy nauczycieli oraz poprawę wyposażenia 5 pracowni lekcyjnych. 
Projekt będzie realizowany w  okresie od 01.09.2021 roku do 31.07.2023 
roku. Wartość projektu: 428 731,25 PLN. W grudniu w ramach projektu został 
zakupiony sprzęt multimedialny i informatyczny – monitory interaktywne, 
kompleksowo wyposażono pracownię informatyczną oraz zakupiono 

zestawy robotów i tablety.                                                                                                                  
 W Przedszkolu kontynuujemy realizację projektu edukacyjnego 
pn. "TIK – Talent – Innowacja – Kreatywność – TAK” który koncentruje się na 
rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci 
poprzez aktywizowanie do rozwijania 
talentów i zainteresowań dzięki realizacji 
zajęć dodatkowych z wykorzystaniem 
innowacyjności i kreatywności. Dzieci 
uczestniczą w zajęciach specjalistycznych 
m.in. przyrodniczych, matematycznych, 
językowych, z robotyki, plastycznych 
Całkowita wartość projektu: 297.313,75 
złotych.
  Obecnie przygotowujemy się do realizacji kolejnego projektu 
edukacyjnego w ramach Programu Erasmus+ pn. „Nauczyciele na start” 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie od 01 grudnia 2021 do 
01 czerwca 2023 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 43.345,00 
euro. Zagraniczny partner projektu to Regional Directorate of Primary and 
Secondary Education of Western Macedonia, Kozani, Grecja. W ramach 
przedsięwzięcia zostaną zrealizowane dwa  10 – dniowe zagraniczne  
wyjazdy w ramach Job Shadowing dla nauczycieli naszej szkoły, którzy na 
miejscu zapoznają się z systemem edukacyjnym w Grecji. Będzie to ważne 
i bardzo cenne doświadczenie zawodowe, a zarazem okazja do doskonalenia 
własnych umiejętności pedagogicznych.                    

 Systematycznej poprawie ulega baza oraz wyposażenie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego. W grudniu otrzymaliśmy wsparcie w ramach 
programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 83.400,00 złotych m.in. na 
zakup drukarki 3D, pomocy multimedialnych i oprogramowania. 

 Okres zbliżających się świąt, końca roku kalendarzowego – to okres 
podziękowań i życzeń. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim tym, którym na sercu leży dobro naszej szkoły – Panu 
Grzegorzowi Andrzejowi Dudkiewiczowi – Burmistrzowi Goniądza, 
nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz wszystkim 
rodzicom naszych uczniów.
 Jednocześnie wszystkim Państwu życzę zdrowych, wesołych 
i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego 
w nadchodzącym Nowym 2022 Roku.
     

Mirosław Sobczyk – Dyrektor ZS-P 
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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

  16 
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