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W 2017 roku Towarzystwo Przyjaciół Goniądza bardzo aktywnie funkcjonowało w 

środowisku lokalnym, w różnych sektorach życia publicznego. Zarządowi udało się 

zrealizować szereg zadań, które były planowane, ale także takie które pojawiały się 

spontanicznie.

- Pierwszym zadaniem, jakie już się udało zrealizować była dystrybucja żywności dla osób 

potrzebujących z naszej gminy. Z pomocy skorzystało i korzysta prawie 140 rodzin, czyli w 

sumie ponad 500 osób. Dwa razy w naszej gminie na zaproszenie pomysłodawcy i inicjatora 

przedsięwzięcia Arkadiusza Studniarka przebywał prezes Banku Żywności z Suwałk. Po
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merytorycznych negocjacjach zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy 

Towarzystwem Przyjaciół Goniądza, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, oraz Zgromadzeniem 

Sióstr Służek NMP Niepokalanej . Przy każdej dystrybucji żywności firma prezesa Janusz 

Rutkowskiego pomaga przy wyładunku i ustawieniu palet z żywnością.

- Drugą inicjatywą, która znalazła uznanie w 

oczach mieszkańców gminy to prowadzenie 

Goniądzkiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. Pierwsze seminaria odbyły się w 

kwietniu 2016 r., czyli minęły już dwa lata od 

inauguracji. Od roku prowadzimy działalność 

sformalizowaną, słuchacze posiadają indeksy 

i chętnie uczestniczą w różnorodnych 

zajęciach. W 2017 roku TPG podpisało 

list intencyjny dotyczący współpracy w 

zakresie realizacji wspólnych działań w 

ramach realizacji programu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu” 

z Instytutem Działalności Publicznej w 

Warszawie. Dzięki tej inicjatywie UTW w Goniądzu otrzymał dofinansowanie w wysokości 

ponad 30 tys. złotych, a słuchacze mieli olbrzymią frajdę gdyż dzięki tym środkom mogli 

uczestniczyć m.in. w wycieczkach do Muzeum Powstania Warszawskiego, na Świętą Górę 

„Grabarkę”, czy w dwu dniowej eskapadzie Nałęczów -  Zamość, oraz szeregu wykładów i 

innych równie ciekawych zajęć. Trudno sobie wyobrazić działalność UTW bez p. Arkadiusza 

Studniarka i p. Lucyny Pawelskiej.

- TPG było pomysłodawcą i współwydawcą II części Dziejów Goniądza, które ukazały 

się w drugiej połowie 2017 roku i pozyskało na ten cel 4000 zł z Podlaskiego Urzędu 

Marszałkowskiego. Autorem książki , którą jak mamy nadzieję posiada większość 

mieszkańców gminy jest dr Przemysław Borowik.
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- TPG było pomysłodawcą i współorganizatorem pierwszej edycji „Rocka na Bagnie na 

sportowo”, która odbyła się w 2016 roku na stadionie miejskim w Goniądzu. Druga w 2017 

roku skupiła trzykrotnie większą liczbę uczestników i przyjęta była z wielkim entuzjazmem 

przez uczestników wydarzenia.

. - Z inicjatywy członków Zarządu TPG wice prezesa Arkadiusza Studniarka i sekretarza 

Lucyny Pawelskiej rozpoczęły się rozmowy w sprawie połączeń PKS w Goniądzu.

- TPG w maju 2017 roku złożyło wniosek do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników w Warszawie na kwotę 14 000 zł na zakup urządzeń siłowni 

zewnętrznej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i mieszkańcy nie tylko Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Goniądzu mogą od kilku miesięcy z niej korzystać. Wiele pracy w 

sfinalizowaniu przedsięwzięcia włożył skarbnik towarzystwa p. Andrzej Pawełkowski.

- Stawiając na różnorodność działań Zarząd TPG było organizatorem Halowego Turnieju 

Piłki Nożnej Młodziczek o Puchar Zarządu TPG w Goniądzu.

- Niestety nie udało się sfinalizować założenia Spółdzielni Socjalnej, która pozyskałaby na 

roczną działalność 100 tys. złotych i zatrudniłaby osoby niepełnosprawne i wykluczone 

(minimum 5 osób). Niezrozumiałe jest dla nas zachowanie niektórych osób decyzyjnych. 

My ze strony TPG dokonaliśmy wszystkich czynności które były po naszej stronie. Wierzymy 

głęboko, że w przyszłym roku powrócimy do tematu.

4.000 zł na realizację projektu pn. „Oznakowanie szlaku historycznego w Goniądzu. Tablice 

informacyjne” z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

- Złożyliśmy wniosek do 

S Fundacji BGK, który niestety 

j rozpatrzony został negatywnie 

na przebudowę mauzoleum

- W 2018 roku Towarzystwo 

Przyjaciół Goniądza pozyskało 

środki finansowe w wysokości

junaków i poległych żołnierzy 

na cmentarzu parafialnym w 

Goniądzu.



Towarzystwo Przyjaciół Goniądza powstało w 1969 roku, w konsekwencji ambicji 

mieszkańców miasta. W przyszłym roku będziemy obchodzili jubileusz 50 -  lecia powstania. 

Czekamy na inicjatywy i pomysły mieszkańców związane z tak zacnym wydarzeniem.

- W 2018 roku UTW w Goniądzu otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 20 tys. 

złotych na swoja działalność w ramach realizacji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu -  druga 

edycja” z Instytutem Działalności Publicznej w Warszawie.

- Bardzo nam zależy na sfinalizowaniu sprawy związanej z wykonaniem i umiejscowieniem 

tablicy żołnierza wyklętego -  Dionizego Sosnowskiego, a także wieloletniego działacza 

społecznego, dyrektora domu kultury p. Adama Grabowskiego (inicjatywa społeczna).

- Towarzystwo Przyjaciół Goniądza posiada własną stronę na facebooku, oraz stronę 

internetową na stronie Urzędu Miejskiego w Goniądz -  www.goniadz.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców miasta i gminy Goniądz, 

gdyż Towarzystwo Przyjaciół Goniądza jest organizacją otwartą na każdy nowy pomysł, 

każdą nowa inicjatywę i bardzo liczymy na wsparcie tych wszystkich, którzy chcą coś zrobić 

dla naszej “Małej Ojczyzny”.

Zarząd

Towarzystwa Przyjaciół Goniądza

http://www.goniadz.pl

