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GONIĄDZ W LEGENDZIE

         Początki miasta sięgają rządów książąt mazowieckich w XIV w. na 
ziemiach między Narwią a Biebrzą. Jak głosi jedna z legend, miejsce to obrał 
sobie jeden z królów Polski, który będąc na polowaniu i goniąc jelenia 
odłączył się od swojej drużyny i zbłądził. Ujrzał przed sobą wzgórze, na 
którym postanowił odpocząć, po dotarciu na wzniesienie zobaczył małą osadę 
i przepiękny widok doliny Biebrzy (w pierwotnej wersji nazywała się Bobrą). 
Zauroczony pięknem okolicy i błogą ciszą jaka go otaczała, postanowił tu 
zostać. Opuszczoną osadę przyłączył do swoich ziem dając jej nazwę Goniąc, 
która z czasem zmieniła się na Goniądz. 
 Miasteczko Goniądz będące siedzibą władz samorządowych leży na 
Wysoczyźnie Białostockiej na skraju Kotliny Biebrzańskiej, przy 
turystycznym szlaku wodnym Biebrzy łączącym jeziora Równiny 
Augustowskiej i Pojezierza Ełckiego z Narwią.
Goniądz i jego okolice, tak jak i inne zakątki kraju, kształtował się w obliczu 
różnych zmian i działań historycznych. Nie pozostawał z boku działań I i II 
wojny światowej, wojen i potopu szwedzkiego, zaboru rosyjskiego, licznych 
pożarów i zaraz śmiertelnych. Niszczony odbudowywał się jednocześnie 
ubożejąc w liczbę ludności i zabytki architektury. 
 Miasteczko objęte jest ścisłą ochroną Konserwatora Zabytków.
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Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 W ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w niedzielne popołudnie 6 marca w Goniądzu pod pomnikiem 
upamiętniającym bohaterów Ziemi Goniądzkiej odbyły się gminne 
uroczystości, podczas których zebrani odśpiewali hymn a delegacje z terenu 
Gminy Goniądz złożyły kwiaty i zapaliły znicze w hołdzie walczącym 
żołnierzom.

    Po części oficjalnej odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bieg ten 
ma charakter ogólnopolski i odbył się w ponad 300 lokalizacjach w kraju 
jednocześnie.
Pomysłodawcą i koordynatorem biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja 
z siedzibą w Warszawie, a bieg lokalny zorganizował Burmistrz Goniądza 
i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu. Przedsięwzięcie to ma na 
celu upamiętnienie żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego 
podziemia a przy okazji propagowanie sportu i zdrowego trybu życia.

 Bieg odbył się ulicami Goniądza na dystansie 1963 m. – upamiętnienie 
roku śmierci ostatniego poległego w walce żołnierza – Józefa Franczaka 
ps. „Lalek”. Wzięło w nim udział 94 zawodników, w tym młodzież szkolna 
i rodziny z małymi dziećmi. Mieliśmy okazję gościć na naszej uroczystości 
m.in. mieszkańców Moniek, Białegostoku a także przedstawicieli 
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 ,  J e d n o s t k i  Wo j s k o w e j 
w Osowcu, wychowanki i wychowawców Młodzieżowego Centrum Edukacji 
i Readaptacji Społecznej w Goniądzu oraz zaprzyjaźnionych harcerzy 
z 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich „Boanerges”. Każdy zawodnik 
przekraczający linię mety otrzymał pamiątkowy medal.

Uroczystość uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 3 maja w całym kraju organizowane były uroczystości związane 
z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. W 231 rocznicę uchwalenia drugiej 
na świecie i pierwszej w Europie ustawy regulującej organizację władz 
państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli - gminne obchody tego 
święta odbyły się także w Goniądzu.

 Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona przez proboszcza 
Parafii pw. św. Agnieszki w Goniądzu Roberta Kollera w intencji Ojczyzny 
i motocyklistów w związku z otwarciem sezonu motocyklowego. Następnie 
przedstawiciele władz, księża, poczty sztandarowe ochotniczych straży 
pożarnych z terenu gminy, harcerze z 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich 
"Boanerges", mieszkańcy oraz turyści przemaszerowali w asyście żołnierzy 
1 Podlaskiej Brygady Oddziałów Terytorialnych  wraz z jadącą kolumną 
motocyklistów do parku miejskiego. Pod pomnikiem pamięci odśpiewano 
hymn państwowy, przemówienie okolicznościowe wygłosił Burmistrz 
Goniądza Grzegorz Andrzej Dudkiewicz, po czym nastąpiło uroczyste 
złożenie kwiatów.

W czasie obchodów ksiądz proboszcz parafii w Goniądzu poświęcił około 150 
motocykli, modląc się i życząc kierowcom bezpiecznych podróży. Część 
z nich to "Biebrzańskie Niedźwiedzie" - grupa motocyklowa z Goniądza, zaś 
pozostali to ich przyjaciele i goście z różnych części województw sąsiednich.
Po części oficjalnej w parku miejskim, grupa motocyklistów wykonała 
przejazd ulicami miasta Goniądz w celu zaprezentowania swoich pojazdów.
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Sprzątanie Biebrzy

 „Wody to nie śmietnik”, pod takim hasłem kampanii edukacyjnej 
w miesiącu maju płetwonurkowie sprzątali rzekę Biebrzę.
 Pomysłodawcą wydarzenia była grupa „Scubamaniak” z Łomży, 
akcję zorganizowano przy współpracy Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku, 
Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Urzędu Miejskiego w Goniądzu.
Rzekę od plaży miejskiej w Goniądzu do mostu kolejowego w Osowcu 
sprzątali płetwonurkowie z grupy poszukiwawczo ratowniczej 
„Scubamaniak” oraz biebrzańskiego klubu płetwonurków „Meander”. 
W akcji sprzątania Biebrzy zebrano około 200 kg śmieci.

Goniądz jednym z założycieli „KZN-Podlaskie”

    1 czerwca 2022 r. w Łapach Burmistrz Goniądza Grzegorz Andrzej 
Dudkiewicz podpisał akt notarialny powołujący do życia pierwszą na 
Podlasiu Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Wspólnikami – założycielami 
Spółki SIM KZN Podlaskie zostało 17 gmin (Miasto Bielsk Podlaski, Boćki, 
Brańsk, Ciechanowiec, Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Goniądz, Łapy, 
Michałowo, Mońki, Miasto Sejny, Sokoły, Suchowola, Gmina Suwałki, 
Szczuczyn, Szepietowo, Zambrów) oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.
    Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to inicjatywa państwa realizowana 
w ścisłej współpracy ze społecznościami lokalnymi. Dzięki Rządowemu 
Funduszowi Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) rząd daje gminom 
tworzącym Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe 3 mln złotych na objęcie 
udziałów w spółce SIM, a także wsparcie na poziomie 10% wartości 
inwestycji.  

Dla samorządów jest to okazyjne wejście w założenie takiego podmiotu, bez 
potrzeby zabezpieczania stosownych środków w budżecie gminy. 
Dodatkowo, fundusz dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego może pokryć 
do 35% kosztów inwestycji.

    Siedemnaście gmin tworzących spółkę, planuje wybudować łącznie ponad 
800 mieszkań przeznaczonych osobom mającym trudności z wzięciem 
kredytu mieszkaniowego. Mieszkania te, po okresie spłaty kredytu (który 
zaciągnie spółka), będą przechodzić na własność mieszkańca, po zakończeniu 
jego spłaty. Kredyt rozliczany będzie z mieszkańcami w czynszu.
   Deficyt tanich i dostępnych mieszkań na długoterminowy i bezpieczny 
najem w Gminie Goniądz jest bardzo duży,  w związku z czym inicjatywa ta 
na naszym terenie jest ogromnie potrzebna. Jednym z podstawowych założeń 
programu jest przeciwdziałanie depopulacji gmin poza dużymi ośrodkami 
miejskimi. Budowa mieszkań zwiększy dostępność lokali, które ułatwią 
podjęcie decyzji mieszkańców o pozostaniu na terenie naszej gminy.
    W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia planowanej 
inwestycji w Gminie Goniądz.

Biebrzański Bieg Łosia

 19 czerwca 2022 r. z centrum Goniądza ruszyła V edycja 
Biebrzańskiego Biegu Łosia o dystansie 10 km i II edycja Półmaratonu 
Biebrzańskiego  o długości 21 km.
Wydarzenie zorganizowane zostało przez Biebrzański Park Narodowy, 
Burmistrza Goniądza, Nadleśnictwo Knyszyn, Sławomira Moczydłowskiego 
i Tadeusza Dziekońskiego.

 Biegacze, przyjeżdżający z całej Polski, cenią Bieg Łosia 
za malowniczą trasę, która przebiega w większości drogami szutrowymi 
i  polnymi, wśród nadbiebrzańskich łąk i wsi.
W tym roku w obu biegach udział wzięło ponad 200 zawodników z różnych 
części kraju, jak podkreślali, trasa nie była trudna, a towarzyszący im upał 
wynagradzała piękna panorama Doliny Biebrzy. Celem biegu jest 
promowanie naszego regionu, miejsca o bardzo bogatych walorach 
przyrodniczych a także biagania, jako sposobu na zdrowy styl życia.

 Zawodom  towarzyszył zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Goniądzu - Jarmark Rękodzieła i Tradycyjnej Żywności 
z produktami regionalnymi oraz stoisko edukacyjne Biebrzańskiego Parku 
Narodowego z zabawami przyrodniczymi dla całych rodzin.
Czas upłynął w przyjaznej atmosferze, którą stworzyli sami biegacze. 
Przyciągają ich uroki przyrody biebrzańskiej, okolicznych lasów i cisza, 
dla której przybywają całymi rodzinami, by razem odpocząć nad Biebrzą.
 Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka 
Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego oraz patronatem medialnym 
Polskiego Radia Białystok i TVP 3.
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100-lecie urodzin mieszkanki Gminy Goniądz

 100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak 
zacnego jubileuszu. W dniu 14 czerwca 2022r. tego niezwykłego daru 
doświadczyła  mieszkanka miejscowości Szafranki w Gminie Goniądz. 
         Z tej okazji  Burmistrz Goniądza - Grzegorz Andrzej Dudkiewicz  wraz z 
Przewodniczącym Rady Miejskiej - Tomaszem Jędrzejczakiem złożyli 

życzenia i kwiaty Dostojnej Jubilatce. Na Jej ręce zostały też złożone listy 
gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego 
i  Wo j e w o d y  P o d l a s k i e g o  -  B o h d a n a  P a s z k o w s k i e g o .
        Szanownej Jubilatce jeszcze raz serdecznie gratulujemy, życzymy dużo  
dobrego zdrowia, cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami 
dnia codziennego a także radosnych chwil w gronie rodziny.

XII edycja festiwalu Rock na Bagnie za nami

 Po raz kolejny miłośnicy muzyki undergroundowej spotkali się na 
Festiwalu „Rock na Bagnie” na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku 
i Rekreacji w Goniądzu. 1 i 2 lipca br. na scenie mogliśmy usłyszeć 
kilkanaście zespołów z kraju i zagranicy m.in.: Dezerter, UK Subs, Shrift czy 
Hunter. Festiwal organizowany  jest przez Fundację na rzecz Rozwoju 
Powiatu Monieckiego przy wsparciu i dofinansowaniu Urzędu Miejskiego 
w Goniądzu, Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

 Podczas trwania Rock na Bagnie w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Goniądzu można było obejrzeć wystawę festiwalowych gadżetów z okresu 
12 lat istnienia festiwalu, a przed jego budynkiem po raz kolejny ustawiona 
była tzw. „mała scena”, na której również odbywały się występy na żywo, zaś 
w parku miejskim zlokalizowany był punkt regionalnej żywności, gdzie 
wystawcy z terenu naszej gminy serwowali domowe wypieki i dania na 
gorąco.

 

 Rock Na Bagnie to największa impreza w Polsce pokazująca scenę 
niezależną w całej okazałości. To również giełda z udziałem najważniejszych 
niezależnych firm fonograficznych, twórców koszulek i innych gadżetów, 
całodobowe radio internetowe mieszczące się niedaleko sceny 
i przeprowadzające wywiady z muzykami i gośćmi festiwalu a także wystawy, 
spotkania i piękny Biebrzański Park Narodowy na wyciągnięcie ręki.

Podziękowania za dary przekazane 
uchodźcom z Ukrainy

 Z całego serca dziękuję Wszystkim za okazaną pomoc. To właśnie 
dzięki Waszemu zaangażowaniu, zgromadziliśmy znaczną ilość żywności, 
ubrań, kocy, kosmetyków, środków higienicznych dla dzieci oraz innych 
potrzebnych artykułów w celu wsparcia potrzeb uchodźców z Ukrainy.
 Dary zbierane były  w sklepach znajdujących się na terenie Gminy 
Goniądz oraz w Urzędzie Miejskim w Goniądzu. Zebrane dary trafiły 
do Gminnego Punktu Pomocy Humanitarnej, następnie zostały przekazane 
do powiatowego Punktu Pomocy Humanitarnej, aby wspomóc uchodźców 
z Ukrainy.
 Zbiórka darów nie mogła się 
oczywiście odbyć bez nieocenionej 
pomocy mieszkańców Gminy Goniądz, 
za co raz jeszcze serdecznie dziękuję. 
Dziękuję rownież wszystkim osobom 
odpowiedzialnym za logistykę całej 
zbiórki, sortowanie, pakowanie oraz 
transport darów.
  Do akcji pomocowej, przyłączyło się również Koło 
Gospodyń Wiejskich w Wólce Piasecznej jak również Koło Gospodyń 
Wiejskich w Klewiance, dostarczając artykuły niezbędne do normalnego 
funkcjonowania, w szczególności dla kobiet i dzieci z Ukrainy, dając im 
namiastkę „normalności”, w tak trudnym dla Nich czasie.
  Jeszcze raz serdeczne podziękowania, za Wasze wrażliwe serca 
i szczere dary.

                                                         Burmistrz Goniądza

                                                       Grzegorz Andrzej Dudkiewicz
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Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego 
w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego

 W ramach pierwszej edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych Gmina Goniądz pozyskała środki na 
realizację zadania: Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie 
warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku 
Narodowego. Pod tym tytułem kryje się zadanie dotyczące rozbudowy 
infrastruktury drogowej na pięciu odcinkach dróg gminnych: 1) Przebudowa 
drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Osowiec na działce nr 602, 
2) Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowości Szafranki, 

3) Przebudowa odcinka drogi gminnej  nr 103361 Goniądz – Białosuknia,
4) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103384B od DP nr 1852 – gr. Gminy 
(Dolistowo), 5) Remont drogi gminnej nr 103364B na odcinku DW 670 – 
Krzecze. 
W wyniku przeprowadzonego w maju bieżącego roku postępowania 
o udzielenie  zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę zadania, 

którym zostało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” 
Sp. z o.o. z Grajewa. Umowę z wykonawcą podpisano 10 czerwca 2022 r.,
a jej wartość to 8.999.998,00 zł. Wynagrodzenie Wykonawcy w 95% będzie 
pochodziło ze środków Funduszu Polski Ład, dzięki udzielonej promesie 
finansowej z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 8.549.998,00 zł. 

Wykonawca w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy ma wykonać 
dokumentację projektową i pozyskać wymagane przepisami pozwolenia 
i uzgodnienia, z kolei roboty budowlane mają zostać zrealizowane do 
10 grudnia 2023 r..

Rozbudowa ulic gminnych: Mostowa, Piotra z Goniądza, Witosa

 Zadanie wieloletnie rozpoczęte w 2021 r.  
ma na celu rozbudowę dróg gminnych na terenie 
miasta Goniądz: ul. Mostowej, ul. Piotra 
z Goniądza i ul. Witosa. W bieżącym roku 
wykonano już część robót przygotowawczych 
i robót ziemnych, roboty związane z budowa 
chodników i zjazdów na posesję. Na realizację 
zgodnie z harmonogramem czeka jeszcze budowa 
koryta pod jezdnię, poboczy i wyniesionego 
przejścia dla pieszych, a także oznakowania 
p ionowego i  poziomego.  Od niedawna 
mieszkańcy tych ulic mogą też cieszyć się 
dobudowaną linią oświetlenia ulicznego.

Planowane  prace  pozwolą  na  poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego,  wzrost 
standardów technicznych ww. dróg gminnych, 
a w związku z bezpośrednim połączeniem tych 
dróg z drogą powiatową (ul. Konstytucji 3 Maja)
i drogą wojewódzką (DW nr 670) – zadanie 
zyska wymiar ponadlokalny, pozwalając 
na wzrost spójności sieci dróg publicznych 
w województwie.
Wykonawcą robót jest firma z regionu: 
Przedsiębiors two Drogowo – Mostowe 
„UNIDROG” Sp. z o.o. z Grajewa, z kolei 
podwykonawcą monieckie Usługi Transportowe 
Roboty Ziemne i Drogowe pana Stanisława 
Chodkiewicza.
Źródłem współfinansowania projektu są środki 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawny 
Fundusz Dróg Samorządowych) w wysokości 
745.836,55 zł i środki Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych: 634.755,00 zł. Całkowita 
wartość inwestycji to ponad 1.492.000,00 zł.
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Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz

Zrealizowany w okresie od czerwca 2021 r. 
do maja 2022 r. projekt pozwolił na wymianę 
b l i sko  cz te rys tu  przes ta rza łych  opraw 
oświetleniowych (rtęciowych, sodowych) na 
terenie miasta na nowe oprawy typu LED 
z nowym układem inteligentnego sterowania. 
W ramach zadania, miasto zyskało punkty 
oświetleniowe w miejscach, gdzie dotąd go nie 
było dzięki dobudowie linii i ponad 40 słupów 

z oprawami. Inwestycja pozwoli na realne 
o s z c z ę d n o ś c i  w  g m i n n y m  b u d ż e c i e : 
energooszczędne lampy LED-owe to przede 
wszystkim mniejszy pobór energii czynnej oraz 
mniejsze koszty konserwacji i napraw, ale także 
wymierny pozytywny efekt ekologiczny 
w postaci oszczędności nieodnawialnej energii 
pierwotnej i redukcję tzw. niskiej emisji. Sprawne 
oświetlenie uliczne to także poprawa jakość życia 
mieszkańców, ich komfortu i bezpieczeństwa. 
Spodziewany efekt inwestycji to szacowane 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię czynną 
do oświetlenia ulic na terenie miasta Goniądz 
o około 70%.
Zadanie  było współf inansowane kwotą 
500 tysięcy złotych w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego.

Granty PPGR

 W wyniku pozytywnej weryfikacji 
złożonych przez Gminę Goniądz dokumentów, 
25 marca 2022 r. Gmina Goniądz podpisała 
umowę o powierzenie grantu w projekcie 
pn. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty 
PPGR” na łączną kwotę 62.500,00 zł. Środki te 
w 100 procentach pochodziły z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 

na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE. 
 G ł ó w n y m  c e l e m  p r o j e k t u  b y ł o 
wyeliminowanie ograniczeń w nauce zdalnej na 
terenach popegeerowskich, gdzie deficyt sprzętu 
kompute rowego  wpłyną ł  na  rea l i zac ję 
obowiązków szkolnych dzieci. W gminie 
Goniądz zakwalifikowanych zostało 25 uczniów, 
którzy zostali wyposażeni we wnioskowane 
laptopy. Przekazanie sprzętu odbyło się na 
podstawie umów darowizn na początku czerwca.

Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych)

 Projekt pod ww. tytułem realizowany jest 
od końca 2021 r. z dofinansowaniem pozyskanym 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna, 

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych 
źródłach energii. 
 Celem projektu  jes t  zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej 
(poprzez montaż instalacji PV) i energii cieplnej 
(poprzez  montaż  ins ta lacj i  kolektorów 
s ł o n e c z n y c h  n a  p o t r z e b y  b u d y n k ó w 
mieszkalnych na obszarze gminy. Pozwoli to na 
spadek emisji szkodliwych substancji do 
atmosfery, a dla samych mieszkańców – 
wymierną korzyść w postaci obniżonych kosztów 
utrzymania gospodarstw domowych (mniejsze 
rachunki za prąd).
 Dotychczas w wyniku dwóch naborów 
zrealizowano budowę instalacji fotowoltaicznych 
u 41 mieszkańców gminy, a łączna wartość 
zamontowanych instalacji to 1.053.536,80 zł 
brutto. Złożony na początku czerwca wniosek 

o wypłatę środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Podlaskiego 2014-2020 
został zatwierdzony 23 czerwca 2022 r. Obecnie 
wydano dyspozycję o wypłacie środków 
mieszkańcom w ramach grantów.
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 11 maja bieżącego roku zakończono 
odbiorem końcowym drugą część zadania 
związanego z budową instalacji fotowoltaicznych 
na budynkach użyteczności publicznej w gminie 
Goniądz. Na budowę tych instalacji pozyskano 
środki w wysokości 1 miliona złotych. 

 Pierwszy etap zadania, zakończony w 
lutym 2022 r. polegał na dostawie i montażu 
instalacji na hydroforniach na terenie gminy 
(Wroceń, Downary, Osowiec, Białosuknia), na 

terenie oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania 
wody w Goniądzu oraz na potrzeby budynku 
Przedszkola przy ul. Różanej. Drugi etap zadania 
u m o ż l i w i ł  m o n t a ż  i n s t a l a c j i  p a n e l i 
fotowoltaicznych na budynkach czerech świetlic 

wiejskich w miejscowościach: Wólka Piaseczna, 
Białosuknia, Klewianka i Osowiec. Łączna moc 
zainstalowanych urządzeń na budynkach 

gminnych to niemal 245 kWp. Powyższe zadanie 
inwestycyjne zrealizowano przy udziale 
dofinansowania ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), 
pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla JST.

8 czerwca 2022 r. w Podlaskim Muzeum Kultury 
Ludowej umowy na dotacje w ramach Programu 
Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – 
Kreatywna wieś podpisali przedstawiciele 27 
gmin naszego województwa. Gmina Goniądz już 
po raz trzeci skorzysta z tego wsparcia, tym razem 
będzie to projekt pod nazwą Utworzenie miejsca 
do integracji mieszkańców sołectwa Osowiec. 

Proponowane zadanie ma polegać na utworzeniu 
miejsca służącego integracji mieszkańców 
sołectwa Osowiec. 
 W ramach zadania planowane jest 
wykonanie: altany drewnianej, wielofunkcyjnego 
placu zabaw dla dzieci oraz tzw. eko-kącika - 
miejsca do edukacji ekologicznej dla dzieci 
i młodzieży (w miejscu tym powstaną hotele dla 
owadów, karmniki dla ptaków, zasiana zostanie 
tzw. łąka kwietna, wabiąca zapylacze, a teren ten 
zostanie wydzielony poprzez wykonanie 
nasadzeń drzewami). Planowana całkowita 
wartość projektu to 48 325,00 zł, w tym 
pozyskane dofinansowanie w kwocie 24 100,00 
zł. Realizacja zadania zaplanowana jest w okresie 
od lipca do końca września tego roku. 
 Inwestycja w miejscowości Osowiec 
będz i e  j uż  t r zec im z  ko le i  p ro j ek t em 
realizowanym z udziałem środków Marszałka 
Województwa, wcześniej zrealizowano zadanie 

pn.: Wzrost funkcjonalności budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Wólka Piaseczna 
poprzez zakup wyposażenia (2020 r.) oraz 
Zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu boiska 
sportowego w m. Osowiec Twierdza jako 
wspólnej przestrzeni umożliwiającej integrację 
mieszkańców osady (2021 r.).

Utworzenie miejsca do integracji mieszkańców sołectwa Osowiec

Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej

 W r a m a c h  r e a l i z a c j i  w y d a t k ó w 
wyodrębnionych w budżecie gminy Goniądz 
na rok 2022, poszczególne sołectwa realizują 
przedsięwzięcia, które zgłosiły Uchwałami Rad 
sołeckich.
 Niezmienne od lat najpopularniejszym 
zadaniem są remonty dróg (dostawa kruszywa 
i usługa równania) na terenie sołectwa, 

np. w miejscowości Budne, Dawidowizna czy 
Mierkienniki, część sołectw, jak np. Downary 
decyduje się przeznaczyć środki na remonty 
chodników, czy ich budowę (np. Krzecze, 
Wroceń). Czasem realizowane są całkiem drobne 
w y d a t k i ,  n p .  n a  u s ł u g i  g e o d e z y j n e 
(w Dawidowiźnie), czy zakup lustra drogowego, 
na które zdecydowano w m. Łazy. 
 Środki, którymi dysponują sołectwa są 
różnej wielkości, zależne od ilości mieszańców. 
Największym funduszem sołeckim w tym roku 
d y s p o n u j e  s o ł e c t w o  B i a ł o s u k n i a , 
najskromniejszy fundusz to fundusz sołectwa 
Uścianek. Wg stanu na dzień 30 czerwca br. 
wydatkowano już ponad 180 tysięcy złotych 
w ramach środków „sołeckich”.

Fundusz sołecki
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 Projekt pod tą nazwą realizowany jest z dofinansowaniem 
pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług 
użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego 
(EFRR), Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali.Gmina Goniądz już raz 
wyłoniła wykonawcę robót budowlanych dla tego zadania, jednak w maju 
bieżącego roku nastąpiło rozwiązanie umowy z poprzednim Wykonawcą, 
z przyczyn niezależnych od Inwestora – Gminy. Dopiero w piątym 
postępowaniu przetargowym udało się wyłonić nowego wykonawcę prac. 
Złożona przez konsorcjum: MOWOS Przedsiębiorstwo Budowlane 

Małgorzata Sawicka (lider konsorcjum) z Goniądza oraz ROZDA Łukasz 
Rozumowski z Ełku oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą, w dodatku 
z ceną mieszczącą się w kwocie, jaką gmina zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie tego zadania. Umowa z Wykonawcą została podpisana 
13 lipca, natomiast aktualny termin wykonania robót – po uzyskaniu 
akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego – jest wydłużony do 
15 października bieżącego roku. 
 W zakresie inwestycji planowana jest budowa utwardzonego ciągu 
pieszo-jezdnego z miejscami obłożonymi deską przeznaczonymi pod 
wypoczynek, uporządkowanie terenu zielonego, budowa trzech altanek 
b ie s i adnych ,  u s t awien ie  ł awek  i  koszy,  u twardzen ie  do j ść 
do działek prywatnych, a także budowa instalacji oświetleniowej (lamp) 
wzdłuż bulwarów. 

 Wniosek Gminy Goniądz złożony 
w konkursie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-
2020, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych 
świadczonych drogą elektroniczną został 
wybrany do dofinansowania jeszcze w zeszłym 
roku. Projekt pod nazwą Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w Gminie Goniądz zakłada 
rozwój usług elektronicznych w jednostkach 
administracji Gminy Goniądz poprzez wdrożenie 
systemu e-usług, przewidziane są też zakupy 
niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz 
dedykowane szkolenia dla pracowników. 
Całkowite wydatki brutto projektu zamykają się 
kwotą 1 168 721,70 zł, a poziom pozyskanego 
dof inansowania  to  85%.  Obecnie  t rwa 
postępowanie zakupowe, w którym wyłoniony 
zostanie wykonawca tego kompleksowego 
zadania. Planowany termin otwarcia ofert 
to połowa lipca tego roku. 

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz

Budowa bulwarów miejskich w Goniądzu



 Podjęciem w lutym 2022 r. Uchwały nr XL/246/22 Rady Miejskiej 
w Goniądzu w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju 
Gminy Goniądz na lata 2022 – 2027 z perspektywą do roku 2030 oraz 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
strategii, w tym trybu konsultacji rozpoczęto prace nad opracowaniem tego 
dokumentu. 
 Dotychczas przeprowadzono pierwszy etap prac, podczas którego 
Burmistrz Goniądza, zapraszał mieszkańców gminy Goniądz do udziału 
w badaniu ankietowym. Badania miały na celu zapoznanie się z opinią 
mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, 
mocnych i słabych stron Gminy Goniądz, szans oraz zagrożeń związanych 
z jej rozwojem. Badania ankietowe przeprowadzono w okresie od 11 do 24 
lutego 2022 r. w formie tradycyjnej - papierowej oraz on-line. Mieszkańcy 
mieli możliwość oceny bieżącej sytuacji w naszej gminie m.in. w zakresie 
infrastruktury, środowiska i przestrzeni publicznej, edukacji, kultury, ale 
także wskazać ich zdaniem najpilniejsze aspekty  do poprawy w najbliższym 
czasie, słabe i mocne strony gminy. Wyniki badań ankietowych będą teraz 
podstawą do opracowania Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej gminy. 
 Kolejnym etapem prac było spotkanie konsultacyjno – informacyjne 
Burmistrza Goniądza z mieszkańcami. Spotkanie, które odbyło się 6 lipca 
2022 r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu. 
Zebranych na spotkaniu mieszkańców powitał Burmistrz Goniądza, 
pan Grzegorz Andrzej Dudkiewicz. Współprowadzącym spotkanie był 
pan  Andrzej Jurkiewicz – właściciel Firmy Szkoleniowo-Usługowej Andrea 
Consulting, który jako ekspercki podmiot zewnętrzny bierze udział w pracach 
nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy.
 Na początku spotkania, około dwudziestu zgromadzonych osób miało 
okazję poznać wyniki lutowych badań ankietowych. W dalszej części 
spotkania, Burmistrz Goniądza zaprezentował gminne zamierzenia 
inwestycyjne zarówno te w bliższej, jak i dalszej perspektywie. Poruszono 
kwestie infrastruktury wodno-ściekowej, drogowej, dostępu do usług 
edukacyjnych i społecznych. Obecny na spotkaniu p. Andrzej Jurkiewicz 
omawiał kwestie związane z szeroko pojętą polityką energetyczną. 
Przedstawił też główne osie priorytetowe, które zawarte będą 
w opracowywanym dokumencie – Strategii Rozwoju Gminy. Końcowym, ale  
też najważniejszym etapem wspólnego spotkania była debata nad 
przedstawionymi planami oraz możliwość zgłaszania wniosków i postulatów 
ze strony obecnych mieszkańców.  Wśród kwestii poruszanych przez 
zebranych, na pierwszy plan wysunęło się zagadnienie związane 
z dostępnością komunikacyjną gminy, a także problem opieki nad osobami 
w podeszłym wieku.
 Niezwykle cieszy udział mieszkańców naszej gminy i ich aktywne 
uczestnictwo w pracach nad tworzeniem tak istotnego dokumentu 
programowego na poziomie lokalnym, za co należą się im podziękowania.
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Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030

 Pod koniec ubiegłego roku, gmina Goniądz, oficjalnie stała się 
członkiem Klastra Energii Powiatu monieckiego. W dniu 29 grudnia 2021 
roku w Mońkach w MEDIATECE podpisane zostało przez Wójtów 
i Burmistrzów Gmin: Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Krypno i Mońki 
porozumienie w sprawie powołania do życia Klastra Energii Powiatu 
Monieckiego. Tym samym przedstawiciele wyżej wymienionych Gmin stali 
się Radą Założycielską powołanego Klastra a Liderem i tymczasowym 
Koordynatorem została Gmina Krypno.
 Na czym polega pomysł podlaskich samorządowców? Czym jest 
klaster energii? Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład 
którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, 
instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego – tak jak właśnie 
w przypadku monieckiego klastra. Dzięki szerokiej gamie podmiotów 
mogących w nim uczestniczyć, klastry energii mogą działać jako platforma 
współpracy i optymalizacji potencjału lokalnej społeczności zainteresowanej 
nie tylko wytwarzaniem, ale też i zamierzających opracowywać nowe 
technologie w obszarze OZE. Zgodnie z decyzjami organów stanowiących 
Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie finansowej UE, energetyka 
stanowić będzie absolutny priorytet, a środki finansowe kierowane na rozwój 
energetyki lokalnej w dużym stopniu będą kierowanie właśnie do Klastrów 
Energii! Samorządowcy dobrze zdają sobie sprawę, że nie trzeba polegać 
wyłącznie na elektrowniach, oraz że na klastrach energii można zaoszczędzić. 
Inicjatywa ułatwi ponadto pozyskiwanie unijnych dofinansowań. 

 Pierwszym zadaniem, jako samorządów, było stworzenie 
szczegółowego opracowania dotyczącego zużycia, produkcji i stanu 
systemów dystrybucji energii na terenie działania Klastra oraz potrzeb 
i możliwości budowy urządzeń do jej wytwarzania, magazynowania, przesyłu 
i rozliczania. Równolegle prowadzone są rozmowy z przedsiębiorcami 
i firmami z różnych dziedzin działalności gospodarczej oraz rolnikami 
w sprawie ich potencjalnego przystępowania do klastra.

Klaster Energii Powiatu Monieckiego

Przykładowe	wyniki	badań	ankietowych	przeprowadzonych	w	lutym	2022	r.



 Infrastruktura drogowa w gminie 
obejmuje drogi o łącznej długości ponad 187 km. 
Istniejąca sieć publicznych dróg gminnych składa 
się z dróg (ulic) na terenie samego miasta 
Goniądz: 9,33 km i 178,2 km dróg na terenie 
wiejskim gminy (co stanowi 95% ogólnej 
długości dróg gminnych). Wśród dróg gminnych 
nawierzchnie asfaltowe posiada 16,2 % 
wszystkich odcinków, natomiast większość – to 
drogi z nawierzchnią gruntową (pozostałe 83,8 
%). Zgodnie z ustawą z 21.03.1985 r. o drogach 
publicznych, obowiązkiem zarządcy drogi jest 
przede wszystkim utrzymanie nawierzchni drogi, 
chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 
urządzeń zabezpieczających ruch, wykonywanie 
robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych 
i zabezpieczających, jak również koordynacja 
robót w pasie drogowym czy wydawanie 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy 
z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych. 
W ramach robót utrzymaniowych wiosną, po 
okresach zimowych roztopów, jak co roku, 
zamawiana jest masa asfaltowo-mineralna  „na 
zimno”. W tym roku zamówiono masę w ilości 10 

ton, a jej dostawcą była firma BUDOMOST 
Sp. z o.o. z Białegostoku. Masa ta jest 
powszechnie używana do remontów cząstkowych 
i wypełniania ubytków w nawierzchni dróg i ulic 
gminnych.

 Poza wyżej wymienionymi, jednym 
z najważniejszych zadań należącym do 
obowiązków zarządcy drogi jest obowiązek 
związany z przejazdami kolejowo-drogowymi. 
Zadanie te wynika z Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 20.10.2015 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami 
i ich usytuowanie. Powyższy akt prawny nakłada 
na zarządcę drogi obowiązek wykonania 
pomiarów warunków widoczności na przejazdach 
kolejowo-drogowych raz w roku, po okresie 
wzrostu roślinności pomiędzy czerwcem 
a wrześniem, a dane z wykonanych pomiarów 
przesyłane są dalej do PKP. Powyższym 
pomiarom towarzyszy najczęściej sprawdzanie 
prawidłowości i czytelności oznakowania 
przejazdów kolejowo-
drogowych od strony 
drogi, będących w gestii 
z a r z ą d c y  d r o g i . 
W b i eżącym roku , 
w  z w i ą z k u  z e 
stwierdzonym złym 
stanem oznakowania 
przejazdów PKP lub ich 
brakiem, dokonano 
zakupu odpowiednich 
znaków drogowych. 
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Realizacja zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W GONIĄDZU

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Goniądz
II połowa 2022 roku

Nr konta bankowego do wpłat za odpady: 92 8085 0005 0130 0097 2000 1000

URZĄD	MIEJSKI	W	GONIĄDZU
POKÓJ	NR	8

Poniedziałek:	8-10
Wtorek:	12-14
Środa:	8-10

Czwartek:	12-14
Piątek:	8-10

Szczegółowe	informacje	
kom.	798	972	422

www.portal.wfosigw.bialystok.pl

    Informujemy, iż w Urzędzie Miejskim w Goniądzu istnieje punkt 
konsultacyjno-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 realizację zawartego 
porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Białymstoku, a Gminą Goniądz.

http://www.portal.wfosigw.bialystok.pl
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 Dnia 24 czerwca 2022 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
Szkole Podstawowej w Goniądzu rok szkolny 2021/2022 zakończyło ponad 
300 uczniów, zaś w Przedszkolu Samorządowym ponad 80 wychowanków.  
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w murach naszej szkoły 
gościliśmy przedstawicieli władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych:                            
     - Wiceministra Edukacji i Nauki - Pana Dariusza Piontkowskiego, 
     - Podlaską Kurator Oświaty - Panią Beatę Pietruszkę, 
     - Wicewojewodów Podlaskich - Panią Bogusławę Szczerbińską i Pana 
Tomasza Madrasa, 
     - członka Zarządu Województwa Podlaskiego - Panią Wiesławę Burnos, 
     - Wicestarostę Monieckiego - Panią Joannę Kitlas, 
     - Burmistrza Goniądza - Pana Grzegorza Dudkiewicza, 
     - Przewodniczącego Rady Miejskiej - Pana Tomasza Jędrzejczaka, 
Podczas uroczystości z rąk Pana Ministra, Pani Kurator, Pani Wojewody 
i Pana Burmistrza  wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody za osiągnięcia 
w nauce, w sporcie oraz w pracy w Samorządzie Uczniowskim. 

W tym dniu mury naszej szkoły opuściło 50 absolwentów, którzy 
podziękowali za lata nauki szkolnej przygotowaną przez siebie częścią 
artystyczną.                                                                                                                                                       
 Był to rok szkolny, podczas którego uczniowie pobierali naukę 

zarówno w systemie zdalnym, hybrydowym  jak i stacjonarnie. Pomimo 
pewnych utrudnień, wynikających m.in. z pandemii, dziesięciomiesięczny 
okres nauki obfitował w szereg ciekawych inicjatyw, wydarzeń 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Realizowane były projekty 
edukacyjne, programy, innowacje, organizowano wyjazdy, wycieczki, 

spotkania integracyjne w klasach. Do szkoły zapraszaliśmy znane osoby, 
grupy rekonstrukcyjne, przedstawicieli różnych zawodów. Bardzo dobrze 
układała się współpraca ze wszystkimi podmiotami szkoły: Panem 
Burmistrzem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem 

 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o dodatku osłonowym, realizacją tego zadania w Gminie Goniądz zajmuje się 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 Program ten stanowi kluczowy element rządowej tarczy 
antyinflacyjnej, która ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
 Dodatek osłonowy jest świadczeniem jednorazowym, który 
przysługuje za okres od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 
W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2022 r. dochód gospodarstwa 
domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 r., 
natomiast wniosków złożonych od 01 sierpnia do 31 października 2022 r. 
na podstawie dochodów osiągniętych w 2021 r.
 Podstawowym warunkiem jego uzyskania jest spełnienie kryterium 
dochodowego. Wysokość kryterium uzależniona jest od liczby osób 
w gospodarstwie domowym i wynosi 2 100 zł netto dla gospodarstwa 
jednoosobowego, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych 1 500 zł na 
osobę w gospodarstwie.
 Kwota dodatku osłonowego zależna jest od źródła ogrzewania 
i wielkości gospodarstwa domowego. Jeżeli gospodarstwo domowe jest 
zasilane węglem bądź paliwami węglopochodnymi i zgłoszone jest do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dodatek osłonowy przysługuje 
w podwyższonej wysokości. 
 Do dnia 30-06-2022r. do tutejszego ośrodka wpłynęło 733 wniosków. 
W tym okresie z tej formy pomocy skorzystało 561 gospodarstw domowych 
i wydatkowano na ten cel kwotę  387 597,70 zł.
 Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goniądzu, 
ul. Kościuszki 21 w godz. 7.30 – 15.30 najpóźniej do 31 października 2022 r.. 
Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

 Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu jest jednostką budżetową 
która istnieje aby służyć i zaspokajać potrzeby mieszkańców. Do naszych  
głównych zadań należą m.in. usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja 
zieleni w pasie drogowym, koszenie traw na działkach gminnych, pieleniem 
rabat, zbieraniem śmieci, sprzątaniem chodników i ulic. Wykonujemy także 
prace remontowe i konserwacyjne gminnych obiektów i budynków a także 
obsługą targowiska miejskiego, dbając przy tym o wizerunek naszego 
turystycznego miasta. Każde wydarzenie kulturalne, uroczystości 
patriotyczne czy imprezy promocyjne na terenie miasta i gminy Goniądz, 
organizowane są przy współpracy i pomocy naszej jednostki, gdzie 
odpowiadamy m.in. za: zaopatrzenie, transport stołów, krzeseł, leżaków oraz 
przenośnych toalet typu TOI TOI.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GONIĄDZU

Każdego dnia czuwamy nad dostarczaniem wody do naszych klientów 
i dokładamy wszelkich starań, aby dostawy były nieprzerwane a woda 
płynąca z kranów była najwyższej jakości i spełniała normy i wymagania 
Ministerstwa Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie, jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dbając o komfort życia mieszkańców i w trosce o stan środowiska 
naturalnego Zakład Usług Komunalnych zajmuje się także odprowadzaniem 
i oczyszczaniem ścieków, wywozem nieczystości płynnych  oraz zbieraniem 
i składowaniem odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.
 Drodzy Mieszkańcy robimy to wszystko dla Was. Dzięki Waszemu 
wsparciu mamy siłę i energię do pracy. Możemy zawsze liczyć na miły gest 
i słowa uznania, za co Wam serdecznie dziękujemy!
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Uczniowskim. Ważnym efektem działań była poprawa bazy dydaktycznej 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola, w dużej mierze dzięki realizacji 
różnorodnych projektów, programów, ale także przy wsparciu organu 
prowadzącego – Gminy Goniądz. 
W ramach programu Erasmus + zakończyliśmy realizację innowacyjnego 
projektu p.n. InnoExperiment - Innovative Approach to Teaching through 

Experiment” – wartość projektu 108.240,00 EURO w partnerstwie ze 
Szkołą na Litwie w Wilnie  i Ośrodkiem Edukacyjno – Badawczym w 
Hiszpanii w Ibi k. Alicante. W projekcie zrealizowaliśmy mimo ogromnych 
trudności związanych z pandemią: 
- krótkoterminowe szkolenie pracowników w Hiszpanii 
- krótkoterminową mobilność uczniów w Hiszpanii 
- spotkania międzynarodowe partnerów w Goniądzu, Wilnie, Ibi k. Alicante
 - seminarium upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej w Hiszpanii 

konferencję podsumowującą w Białymstoku   
Rezultatami naszego projektu są: 
- scenariusze zajęć dodatkowych z elementami programowania 
- scenariusze zajęć dodatkowych z elementami robotyki 
- modelowy zestaw nauczania skupiający się na uczniu

  
 W minionym roku szkolnym w Szkole Podstawowej rozpoczęliśmy 
realizację projektu w ramach działania 3.1.2 Kształcenie i edukacja 
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 
zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych pn. „Nowoczesna szkoła – przyszłością uczniów ZS-P 
w Goniądzu”  z dofinansowaniem kwotą 381.883,75 zł (przy całkowitej 
wartości projektu – 428.693,75 zł). W ramach projektu za ponad 100.000,00 zł  
zakupiliśmy pomoce naukowe m.in. osiem monitorów interaktywnych do 
klasopracowni i sal lekcyjnych, wyposażona została sala komputerowa 
(m.in. w 20 stacjonarnych komputerów wraz z oprogramowaniem), tablety. 

W ramach projektu realizowane były dodatkowe zajęcia dla uczniów 
rozwijające ich zainteresowania, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, 
wyrównujące braki, a także wyjazdy dydaktyczne m.in. do Centrum Nauki 
w Białymstoku.
W Przedszkolu  w czerwcu zakończony został projekt w ramach działania 
dotyczącego wzmocnienia roli przedszkola 3.1.1. p.n. „TIK – Talent, 
Innowacja, Kreatywność – TAK” z dofinansowaniem w kwocie 253.678,75 zł 
przy całkowitej wartości projektu – 298.478,75 zł, Projekt cieszył się dużym 

zainteresowaniem najmłodszych, szczególnie zajęcia z robotyki, 
programowania, a także organizowane wycieczki, spotkania. W ramach 
projektu w salach przedszkolnych zawisły monitory interaktywne, 
wymienione zostały meble, zakupione zostały zabawki i pomoce 
dydaktyczne.

W bieżącym roku rozpoczęliśmy realizację 
projektu „Nauczyciele na strat” w ramach 
programu ERASMUS+ w dziedzinie 
edukacji szkolnej – KA1 (mobilność kadry 
edukacji szkolnej) – kwota dofinansowania 
– 43.345,00 EURO – job shadowing, celem 
wymiany doświadczeń, obserwacji form 
i metod pracy. W związku z projektem 
gościliśmy w maju w naszej szkole delegację 
Regionalnej Dyrekcji ds. Szkolnictwa 

Podstawowego i Średniego w Macedonii Zachodniej w Grecji - Pana 
Theodorasa Mardirisa (Regional Director of Education of Western 
Macedonia) oraz Panią Evangelię Triantafyllou (Promoter of European 
Programs in the Regional Directorate of Education of Western Macedonia). 
Goście spotkali się z nauczycielami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Goniądzu, w trakcie rozmowy porównano polski i grecki system edukacji, 
a także poruszono sprawy dotyczące wizyty dwóch grup nauczycieli naszej 
szkoły w Grecji (Kozani, Kastoria) w przyszłym roku szkolnym.  
Ponadto jesteśmy w trakcie realizacji 
projektu w ramach rządowego programu 
„Laboratoria Przyszłości”, na który 
otrzymaliśmy wsparcie finansowe 
w kwocie 83.400,00 zł Zakupiliśmy 
s z e r e g  p o m o c y  d y d a k t y c z n o  – 
naukowych,  m.in. drukarkę 3D, 
materiały eksploatacyjne, laptop, sprzęt audio – video (aparaty fotograficzne  
z osprzętem, kamery), nagłośnienie, zestawy klocków lego. Sprzęt ten 
uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać się w  ramach zajęć 
edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych.  
 W czerwcu akceptację uzyskał złożony wniosek w programie pn. 
„Posiłek w szkole i w domu”, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 
30.000,00 zł, (wkład finansowy Gminy – to dodatkowo ponad  7.000,00 zł). 
Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu gastronomicznego oraz 
doposażenie kuchni i stołówki szkolnej. 

Otrzymaliśmy także wsparcie finansowe na kwotę 35.000,00 zł w ramach 
programu „Aktywna tablica” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, (przy dodatkowym wsparciu finansowym Gminy w kwocie 
8.750,00 zł). W ramach programu zakupiona zostanie tablica interaktywna 
z osprzętem oraz specjalistycznymi programami multimedialnymi dla 
uczniów wymagających specjalistycznego wsparcia.  
 Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej będzie 
uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Goniądzu imienia patrona. 
W dniach 30 - 31.05.2022 r. odbyły się wybory Patrona Szkoły Podstawowej 
w Goniądzu.   W wyborach wzięło udział 337 uprawnionych osób. Wśród 
trzech kandydatów najwięcej głosów otrzymał Jan Paweł II, w dalszej 
kolejności Józef Piłsudski i Jan Kochanowski. I to imię Jana Pawła II zostanie 
nadane Szkole Podstawowej w Goniądzu podczas uroczystości planowanych 
na miesiąc październik 2022 r..
 Wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej w Goniądzu, kadrze 
pedagogicznej, obsłudze oraz rodzicom życzymy udanych wakacji. 
Do zobaczenia 1 września 2022 roku.
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Dzień Kobiet

 6 marca w Ośrodku Kultury w Goniądzu odbył się koncert z okazji 
Dnia Kobiet. Każda z Pań otrzymała kwiat oraz życzenia od Burmistrza 
Goniądza Pana Grzegorza Dudkiewicza oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Pana Tomasza Jędrzejczaka. Istotnym elementem spotkania był 
spektakl teatralny „Jak ty nic nie rozumiesz” w wykonaniu Teatru 
The M.A.S.K z Bielska Podlaskiego w reżyserii Mateusza Sacharzewskiego, 
zaś panowie z grupy teatralnej „Pełnoletni” zaprezentowali skecz „Rycerz 
Roman i Julianna”, którym skradli serca damskiej części widowni.

Święto Flagi
 
 Jesteśmy dumni z naszej narodowej biało-czerwonej flagi i corocznie 
staramy się świętować wyjątkowy 2 maja - Dzień Flagi. 

W tym roku wspólnie z dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Goniądzu na placu przed budynkiem GOK powstały biało-czerwone 
aranżacje: wiatraczki wykonane przez starszaków oraz serpentynowe flagi 
z bibuły rozwieszone między drzewami przez młodsze dzieci. Efekt tych prac 
cieszył mieszkańców miasta i gości przez całą majówkę. 

Oprócz tworzenia flag przedszkolaki tańczyły tańce narodowe: krakowiaka 
i poloneza, poszukiwały ukrytych w trawie karteczek z symbolami tego 
święta. Nasze instruktorki na każdej małej twarzyczce namalowały flagi. 
Radość dzieciom sprawiła zabawa balonami w barwach narodowych.

Zakończenie sezonu artystycznego

W Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu od września do wakacji działają 
zespoły artystyczne. Systematyczne, powtarzające się próby dały 
niesamowite efekty, które można było obejrzeć na zorganizowanych w GOK 
koncertach kończących tegoroczny sezon artystyczny.

 23 maja br. odbył się koncert 
z okazji nadchodzącego święta Matki. 
Na scenie zaprezentowały się dziewczęta 
z  zespołu  Mikrokl imat  w tańcu 
hiszpańskim, który był publicznie 
w y k o n a n y  p o  r a z  p i e r w s z y . 
Mikroklimat wykonał również taniec 
reniferów. Choreografię i stroje do obu 
tańców zrealizowała pani Dorota 
Zielińska, instruktor GOK. 

Wiązankę tańców, przyśpiewek i zabaw podlaskich, kurpiowskich 
i suwalskich zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca Biebrza. Zespół prowadzi 
instruktor tańca pani Urszula Figiel, a na scenie zatańczyły dzieci ze średniej 
i najstarszej grupy wiekowej. Na scenie gościnnie wystąpili uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Grajewie filia w Goniądzu. 

W tym dniu wszystkim Mamom melodią i tańcem złożyliśmy serdeczne 
życzenia.

 W niedzielę, 5 czerwca, w Ośrodku 
Kultury odbył się koncert zespołu wokalnego 
Alle Babki pt.: Radość najpiękniejszych dni. 
W repertuarze zespołu znalazły się ciepłe 
i radosne szlagiery polskiej piosenki 
m.in.  „Kawiarenki”, „Kwiat jednej nocy” 
czy „Być kobietą”. Na scenie wystąpiły 
również starsze dziewczęta z zespołu 
„ N a d b i e b r z a ń s k i e  N u t k i ” .  O p i e k ę 
artystyczną nad zespołami sprawuje pani 
Agnieszka Panas.

WIADOMOŚCI
GONIĄDZKIEKULTURA
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 W kolejną niedzielę, 12 czerwca, bajkowo zakończył sezon 
a r t y s t y c z n y  z e s p ó ł  w o k a l n y  „ N a d b i e b r z a ń s k i e  N u t k i ” . 
Dzieci, pod kierownictwem pani Agnieszki Panas przygotowały piosenki 
ze znanych bajek, m.in: Kraina Lodu, Mulan, Król Lew, czy Piękna i Bestia. 
Zgromadzona publiczność wysłuchała piosenek w wykonaniu solistów oraz 
poszczególnych grup wiekowych Nutek. Wspaniałe widowisko muzyczne 
uzupełnił pokaz fragmentów filmów. Były to niezapomniane chwile 
i wspaniałe wrażenia artystyczne.

Noc Świętojańska

 Tradycyjnie, w ostatnią sobotę czerwca obchodziliśmy w Goniądzu 
„Noc Świętojańską”. Impreza rozpoczęła się od występów przygotowanych 
przez grupy artystyczne działające na terenie Gminy Goniądz. 

Tego wieczoru na scenie plenerowej nad Biebrzą wystąpili: Timur Slavov, 
dzieci z Przedszkola Samorządowego w Goniądzu, Nadbiebrzańskie Nutki, 
Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza”, dziecięcy zespół taneczny „Mikroklimat”, 

M a r i a  Z n o i ń s k a  o r a z  K a z i m i e r z 
Połonowicz, Ryszard Rosiński, Alee Babki, 
solistki: Zofia Kosakowska, Magdalena 
Kulikowska, Julia Drozdowska oraz 
Karolina Zambrzycka. 

Po części artystycznej rozstrzygnięte zostały 
konkursy świętojańskie. Najpiękniejsze 
wianki wykonały: Julia Potocka, Alina 
Rutkowska oraz Ada Liszewska. Kwiat 
paproci odnalazła Laura Kolenda.

Gwiazdą tegorocznej imprezy był Zespół Trzy Gitary. Emocjonujący koncert 
znanych przebojów „Czerwonych Gitar” bardzo spodobał się zgromadzonej 
publiczności.

Taniec z wiankami połączony z tradycyjnym puszczaniem ich na wodę 
zaprezentowały dziewczęta z Zespołu Pieśni i Tańca „Biebrza”.

Po części artystycznej przyszedł czas na dyskotekę pod chmurką 
z DJ Yankesem.

Od rana na terenie plaży toczyły się zacięte sportowe rywalizacje w Turnieju 
Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Goniądza.

KULTURA
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 Panie, które uczestniczą w zajęciach kreatywnych dla dorosłych 
HOBBY organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu 
rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Wraz z nadejściem wiosny 
postanowiliśmy wprowadzić do zajęć odrobinę nowości. Takim sposobem 
powstał cykl zajęć „domowe spa”. 
Pod okiem instruktorów powstały aromatyczne, wyglądające smakowicie 
świece z wosku sojowego, musujące kule do kąpieli z nutką lawendy i cytryny, 
naturalne balsamy do ciała oraz mydełka. 

W ramach zajęć w okresie wielkanocnym powstały piękne dekoracje domu 
oraz palmy wielkanocne w nieco nowocześniejszym wydaniu.
 W związku z obchodami Światowego Dnia Pszczół postanowiliśmy 
wybudować hotele dla owadów. I tak z naturalnych produktów takich jak kora, 
szyszki, trzcina oraz mech powstały domki dla naszych małych przyjaciół.  
I to nie byle jakie bo pięciogwiazdkowe!

 29 maja na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu odbyło się 
„Teatralne Podwórze” - akcja zorganizowana przez pracowników GOK 
dla najmłodszych mieszkańców naszej okolicy. 
Mimo trzymania stu kciuków i odstraszania chmur, pogoda się nie naprawiła 
i ciągle padał deszcz. 
Udało nam się przenieść do sali widowiskowej i kontynuować imprezę 
zgodnie z planem. Uff… całe szczęście, że nasza sala jest pojemna, więc udało 
się do niej wcisnąć zjeżdżalnię, by dać choć trochę radości najmłodszym. 
Imprezę rozpoczął koncert dziecięcych gwiazd „Nadbiebrzańskie Nutki” nad 
przebiegiem którego czuwała Pani Agnieszka Panas. Przygotowany repertuar 
dziecięcych szlagierów doskonale wpisywał się w naszą imprezę. 

Tego dnia zamieniliśmy z pewnością ponad sto dziecięcych twarzy w lwy, 
księżniczki, pieski, kotki, spidermany i inne postacie!
Pomiędzy chmurami do nieba leciały gigantyczne bańki mydlane, które 
w przeciwieństwie do nas uwielbiają pochmurną pogodę!
Na zakończenie, wyprawę na księżyc, zafundował nam Wędrowny Teatr 
Lalek „Małe Mi”. Najbardziej utkwiło nam w pamięci określenie 
„sękate patyki”. Jeśli mamy do wyboru śliczne dzieci, piękne kobiety 
i mężczyzn… to kim będą sękate patyki? 
Serdeczne podziękowania kierujemy do Sponsorów „Teatralnego 
Podwórza”: Banku Spółdzielczego w Mońkach oraz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu. 

Fajnie jest mieć HOBBY

Teatralne Podwórze



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

skrytka ePUAP: /200813/SkrytkaESP

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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