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INWESTYCJE

REMONTY DRÓG W GMINIE GONI¥DZ

PADZIERNIK 2014
ULICA DEMOKRATYCZNA W GONI¥DZU

W dniu 30 wrzeœnia zakoñczy³y siê roboty drogowe zwi¹zane
z inwestycj¹ pod nazw¹ ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie
Gminy Goni¹dz”. Zakres tej inwestycji obejmowa³:
1) Przebudowê drogi gminnej w miejscowoœci Owieczki –
Etap I – z nawierzchni ¿wirowej na beton asfaltowy na odcinku
o d³ugoœci 601,50 m.
2) Przebudowê drogi gminnej w miejscowoœci Kramkówka
Ma³a z nawierzchni brukowcowo-¿wirowej na beton asfaltowy –
Etap I – na odcinku o d³ugoœci 922,05 m.
3) Przebudowê drogi gminnej - ul. Demokratycznej
w Goni¹dzu z nawierzchni ¿wirowej na beton asfaltowy – Etap I
– na odcinku o d³ugoœci 411,40 m. oraz przebudowê kabli
telekomunikacyjnych koliduj¹cych z przebudow¹ ul. Demokratycznej.
4) Przebudowê drogi gminnej - ul. Szkolnej w Goni¹dzu
polegaj¹cy na zmianie nawierzchni brukowcowo-¿wirowej na
beton asfaltowy na odcinku o d³ugoœci 78,00 m.

DROGA WE WSI OWIECZKI

Wartoœæ inwestycji wynios³a 1 076 144,95 PLN brutto.
W bie¿¹cym roku przebudowano chodniki przy drogach
powiatowych - ulicy Mickiewicza 240 m i Konstytucji 3 Maja
340 m w Goni¹dzu. Przedsiêwziêcie by³o wspó³finansowane ze
œrodków finansowych Starostwa Powiatowego w Moñkach
i Gminy Goni¹dz.
Zakoñczono prace zwi¹zane z remontem chodników dla
pieszych przy drogach gminnych tj. przy ulicy Wojska Polskiego
315 m, odcinek chodnika od ul. Szpitalnej do ul. Mickiewicza
przy koœciele o d³ugoœci 60 m, ul. S³onecznej 90 m i ul. Ró¿anej
100 m. Zadanie finansowano ze œrodków bud¿etu gminy.

DROGA WE WSI KRAMKÓWKA MA£A

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ 670
Nowo wyasfaltowanych dróg na terenie naszej gminy przyby³o
równie¿ na drogach wojewódzkich.
Na wniosek Gminy Goni¹dz Podlaski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
w Bia³ymstoku przebudowa³ pod koniec sezonu letniego odcinek
drogi wojewódzkiej E 670 na d³ugoœci oko³o 1 kilometra.
Dobrze uk³adaj¹ca siê wspó³praca Gminy z Podlaskim Zarz¹dem
Dróg Wojewódzkich w Bia³ymstoku owocuje popraw¹
infrastruktury drogowej.

www.goniadz.pl
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REMONT CARSKIEGO TRAKTU
(10 km odcinek wyremontowanej drogi w Gminie
Goni¹dz)
Powiat Moniecki bêd¹c liderem partnerstwa realizuje projekt
pt. „Udostæpnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo
– poprawa jakoúci dróg pogranicza polsko–biaùoruskiego”
wspóùfinansowany ze úrodków Unii Europejskiej w ramach
Programu Wspóùpracy Transgranicznej Polska-Biaùoruú-Ukraina
2007-2013.
Kwota caùkowita: 4.258.669,57 EUR
Kwota dofinansowania projektu: 3.811.229,54 EUR
Kwota wkùadu wùasnego: 447.440,03 EUR
Partnerzy: Rejonowy Komitet Wykonawczy w Grodnie,
Unitarne Przedsiæbiorstwo Komunalne Projektowo –
Remontowo - Budowlane „Grodnoobùdorstroj” w Grodnie.
Projekt realizowany w okresie od 17.09.2013r.
do 16.03.2015r.
Celem projektu jest podniesienie dostæpnoúci obszarów
cennych turystycznie pogranicza polsko-biaùoruskiego poprzez
poprawæ infrastruktury drogowej.Zadania realizowane w ramach
projektu:
W ramach projektu wyremontowano dwie drogi o ùàcznej
dùugoúci 44 km. Starostwo Powiatowe w Moñkach
wyremontowa³o 33 – kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr
1838 B tzw. Carskiego Traktu (z czego 10 km w Gminie Goni¹dz
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i 23 km w Gminie Trzcianne), a po stronie biaùoruskiej
przebudowa odcinka drogi Racicze - Sopoãkinie o dùugoúci
11 km, w pobliýu Kanaùu Augustowskiego (Rejon Grodzieñski).
Samorzàdom Powiatu Monieckiego i Rejonu Grodzieñskiego
chodzi takýe o to, aby obok planowanych remontów, zadbaã
równieý o cenne walory przyrodnicze i rozwijajàce siæ
przedsiæbiorstwa z branýy turystycznej. Dodatkowo
przewidziana jest wspólna promocja obu regionów,
w szczególnoúci ich walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa
kulturowego poprzez wydanie materiaùów promocyjnych.

ROZPOCZÊ£A SIÊ BUDOWA SIECI
SZEROKOPASMOWEJ POLSKI WSCHODNIEJ
W GMINIE GONI¥DZ

Rozpoczê³a siê budowa sieci œwiat³owodowej w Gminie
Goni¹dz w ramach projektu pn. „Sieæ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej”. Na obecnym etapie uk³adane s¹ rury os³onowe
RHDPE na odcinakch dróg Goni¹dz - Downary Plac, Downary
Plac - Kulesze oraz Goni¹dz-Klewianka w które w nastêpnej
kolejnoœci zostanie wdmuchniêty kabel œwiat³owodowy.
Ca³kowita wartoœæ inwestycji (100% wartoœci) pochodzi
z dofinasowania Unii Europejskiej i Bud¿etu Pañstwa.
Projektodawca: 5 województw Polski Wschodniej
Lokalizacja: obszar piêciu województw Polski Wschodniej
Dzi³anie: II.1. Sieæ szerokopasmowa Polski Wschodniej
Wartoœæ projektów: 1 485 453 062,30z³.

zdjêcie przedstawia moment przeciskania rury os³onowej
œwiat³owodu pod drog¹ krajow¹ nr 65 w miejscowoœci Downary
Plac

zdjêcie przedstawia w powiêkszeniu rurê os³onow¹ œwiat³owodu
wraz z oznaczeniem do czego bêdzie s³u¿y³a

www.goniadz.pl
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Budowa przydomowych oczyszczalni œcieków
na terenie Gminy Goni¹dz

Dnia 31 lipca br. zakoñczono realizacjê projektu pn. „Budowa
przydomowych oczyszczalni œcieków na terenie Gminy
Goni¹dz” wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach dzia³ania 321 „Podstawowe us³ugi dla gospodarki
i ludnoœci wiejskiej” ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013. W ramach inwestycji wybudowano
na nieruchomoœciach mieszkañców naszej gminy 112
przydomowych oczyszczalni œcieków. Poziom dofinansowania
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi³ 75% kosztów
kwalifikowanych projektu.

PADZIERNIK 2014

Remont Œwitlicy w Osowcu

Gmina Goni¹dz zrealizowa³a w 2014r. projekt pod nazw¹
,,Remont istniej¹cego budynku œwietlicy wiejskiej we wsi
Osowiec” dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach dzia³ania 4.1/413 „Wdra¿anie lokalnych
strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadaj¹ warunkom
przyznania pomocy w ramach dzia³ania „Ma³e projekty” objêtego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich wdra¿anych za poœrednictwem
Lokalnej Grupy Dzia³ania Fundacja Biebrzañska. W ramach
projektu wykonano wymianê pokrycia dachowego z papy na
blachê trapezow¹ wraz z niezbêdn¹ konstrukcj¹ i obróbk¹ oraz
uzupe³nienie i pomalowanie elewacji zewnêtrznej budynku.
Dofinansowanie ze œrodków unijnych wynosi 24 900,00 PLN.

„Wdra¿anie elektronicznych us³ug dla ludnoœci
województwa podlaskiego – czêœæ II,
administracja samorz¹dowa” - nowe laptopy
i oprogramowanie elektronicznego dziennika
dla ZS-P w Goni¹dzu

W ramach projektu pn. „Wdra¿anie elektroniczych us³ug dla
ludnoœci województwa podlaskiego - czêœæ II, administracja
samorz¹dowa” Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Goni¹dzu
otrzyma 20 komputerów przenoœnych wraz z oprogramowaniem
do obs³ugi modu³ów Podlaskiej Platformy Edukacyjnej w tym
E dziennika.

Projekt: „Wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³
energii poprzez monta¿ kolektorów
s³onecznych w gminie Goni¹dz”

Informacje o projekcie.
Wspó³finansowanie: IV oœ priorytetowa Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Ca³kowita wartoœæ bud¿etu projektu to: 84 174 789,01 z³, w tym:
77,57% dofinansowanie ze œrodków UE,
7,43% dofinansowanie z Bud¿etu Pañstwa
15% œrodki w³asne partnerów projektu (129 JST) i bud¿etu
województwa (UMWP)
Okres realizacji: 2011 – 2014
Partnerzy projektu:
Lider: Województwo Podlaskie,
Partner: 129 Jednostek Samorz¹du Terytorialnego z terenu
Województwa Podlaskiego.
www.goniadz.pl

Z dniem 29 sierpnia br. Gmina Goni¹dz zakoñczy³a realizacjê
projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii poprzez
monta¿ kolektorów s³onecznych w gminie Goni¹dz”
wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 „Rozwój infrastruktury
ochrony œrodowiska”, Dzia³anie 5.2 „Rozwój lokalnej
infrastruktury ochrony œrodowiska” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
Wykonawca zakoñczy³ prace zwi¹zane z dostaw¹ i monta¿em
kolektorów s³onecznych s³u¿¹cych do podgrzewania ciep³ej wody
u¿ytkowej w 179 budynkach mieszkalnych oraz 3 budynkach
u¿ytecznoœci publicznej, po³o¿onych na terenie Gminy Goni¹dz.
Ca³kowita wartoœæ zadania wynios³a 2 904 317,31 z³
z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego w wysokoœci 80% kosztów
kwalifikowanych tj. 2 323 453,85z³.

PADZIERNIK 2014
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III TURNIEJ WSI

W niedzielæ 31 sierpnia 2014 r. w miejscowoúci Owieczki odbyùa
siæ III edycja Turnieju Wsi Gminy Goniàdz.
Do rozgrywek przystàpiùo 5 soùectw. Pogoda dopisaùa,
a zawodnicy dopingowani przez wspaniaùych kibiców robili
wszystko, aby zdobyã jak najwiæcej punktów, gùównà nagrodæ no
i oczywiúcie puchar Burmistrza.
Na starcie pojawiaùy siæ szeúcioosobowe reprezentacje
z Kramkówki Maùej, Biaùosukni, Klewianki, Ùazów i Owieczek.

Zawodnicy uczestniczyli w 5 konkurencjach: toczenie beli sùomy,
narty, byk rodeo, plastikowa gàsienica, bieg zakræconych. Nad
prawidùowoúcià przebiegu zawodów czuwaùo jury w skùadzie:
Grzegorz Dudkiewicz, Stanisùaw Gorzoch i Jarosùaw Kùubowicz.
I miejsce zdobyùa druýyna z Owieczek, II miejsce dru¿yna
z Kramkówki Maùej, a III miejsce druýyna z Ùazów. Pozostaùe
dru¿yny uplasowaùy siæ w kolejnoúci: Klewianka, Biaùosuknia.
Nagrody uczestnikom turnieju wræczyli: Burmistrz Goniàdza
Tadeusz Kulikowski oraz Wicemarszaùek Województwa
Podlaskiego Mieczysùaw Kazimierz Baszko.

Na turnieju nie zabrakùo równieý stoiska przygotowanego przez
mieszkañców wsi Owieczki, na którym moýna byùo skorzystaã
z poczæstunku. Na dzieci czekaùy równieý liczne atrakcjem. m.in.:
malowanie twarzy, dmuchaniec, byk rodeo oraz trampolina, które
cieszyùy siæ wielkim zainteresowaniem i sprawiaùy najmùodszym
pociechom wiele radoúci. Na scenie wystapiùy zespoùy z Gminnego
Oúrodka Kultury w Goniàdzu.
Impreza zakoñczyùa siæ zabawà tanecznà z zespoùami Radek PolakBand oraz Forti.
W ramach III Turnieju Wsi Gminy Goniàdz zostaù rozstrzygniæty
konkurs na „Najpiækniejszy wieniec doýynkowy”. Komisja
w skùadzie: Piotr Haffke, Grzegorz Szklanko oraz Izabela Gudel, po
obejrzeniu zgùoszonych prac, dokonaùa oceny wieñców
doýynkowych. Komisja postanowiùa przyznaã:
I miejsce – mieszkañcom wsi Owieczki za wykonany i zgùoszony
wieniec doýynkowy.
II miejsce – rodzinie Sobañskich za wykonany i zgùoszony
wieniec doýynkowy.
III miejsce – Pani Teresie Dylewskiej-Mlejnek za wykonanà
i zgùoszonà równiankæ.
Wszystkim zwyciæzcom i uczestnikom, zarówno III Turnieju Wsi
jak i konkursu na „Najpiækniejszy wieniec doýynkowy”, raz jeszcze
gratulujemy!!!
www.goniadz.pl
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Jubileusz 50-lecia poýycia maùýeñskiego
Trzeciego sierpnia w Gminie Goniàdz obchodzono jubileusz 50lecia poýycia maùýeñskiego, popularnych “Zùotych Godów”.
Uroczystoúã poprzedziùa msza úwiæta w koúciele parafialnym
o godz. 12, którà w intencji Jubilatów odprawiù ks. Grzegorz Pigiel.
Po zakoñczeniu naboýeñstwa Dostojni Jubilaci i ich rodziny udali
siæ do Gminnego Oúrodka Kultury, gdzie miaùa miejsce dalsza czæúã
uroczystoúci, w której uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy
Goniàdz – Tadeusz Kulikowski, Starosta Moniecki – Joanna
Kulikowska, Przewodniczàcy Rady Miejskiej – Piotr Gabriel
Haffke I Kierownik Urzædu Stanu Cywilnego – Marta
Hryniewicka.

PADZIERNIK 2014
odznaczeni “Medalami za Dùugoletnie Poýycie Maùýeñskie”
zostali:
·Janina i Antoni Bernatowicz
·Wiesùawa i Stanisùaw Bogdan
·Justyna i Ludwik Grabowscy
·Teresa i Jan Kucharscy
·Maria i Romuald Potoccy
·Henryk Rosiñski
·Lucyna i Henryk Roszko
·Irena i Czesùaw Rycewicz
·Melania i Ryszard Úwierzbiñscy
·Teresa i Aleksander Wilczewscy

Spotkanie odbyùo siæ w sympatycznej i rodzinnej atmosferze.
Byùy medale gratulacje, kwiaty, upominki, pamiàtkowe dyplomy,
ýyczenia oraz tradycyjna lampka szampana. Po czæúci oficjalnej
Dostojni Jubilacji zostali zaproszeni na wspólny poczæstunek.
Caùoúã uroczystoúci uúwietniù „Koncert Pokoleniowy”
przygotowany przez Gminny Oúrodek Kultury w Goni¹dzu.

Burmistrz Tadeusz Kulikowski, zwracajàc siæ do Dostojnych
Jubilatów, podziækowaù im za zgodnoúã poýycia maùýeñskiego, za
trud pracy i wyrzeczeñ dla dobra zaùoýonej przed póù wiekiem
rodziny, wychowanie dzieci i uczciwe ýycie. W dalszej czæúci

www.goniadz.pl
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JUBILEUSZ NADBIEBRZAÑSKICH NUTEK I BIEBRZY
Jubileusz z okazji 50-lecia powstania Dzieciæcego Zespoùu
„Nadbiebrzañskie Nutki” i 28 rocznicy Zespoùu Pieúni i Tañca
„Biebrza”.
W dn. 25 – 26 lipca swoje jubileusze úwiætowaùy najstarsze
zespoùy amatorskie w powiecie monieckim. 50 lat temu
nauczycielka wychowania muzycznego ze Szkoùy Podstawowej
I Liceum Ogólnoksztaùcàcego w Goniàdzu p. Lucyna Drugowiec

W zwiàzku z tym pañstwo Grabowscy otrzymali specjalne
podziækowania od Burmistrza Goniàdza Tadeusza Kulikowskiego
wræczone przez Przewodniczàcego Rady Miejskiej Piotra Haffke.
Pañstwo Grabowscy otrzymali równieý listy gratulacyjne od
Zarzàdu Województwa Podlaskiego i liczne pamiàtki dla zespoùów,
które wræczyù czùonek Sejmiku Samorzàdowego Województwa
Podlaskiego Andrzej Czuma.
zaùoýyùa „Nadbiebrzañskie Nutki”, zespóù który przetrwaù
(z maùymi przerwami) do dzisiejszych czasów. Przez kolejne 45 lat
zespóù prowadziù dyrektor GOK Adam Grabowski.
Inny, nieco mùodszy Zespóù Pieúni i Tañca „Biebrza” zaùoýony
przez Edwarda Szabata, nauczyciela Filii Szkoùy Muzycznej
w Goniàdzu i przez pani¹ Janinæ Grabowskà, która prowadzi zespó³
nieustannie od 28 lat úwiætowaù równieý swoje 28-lecie. Zbiegùo siæ
to z zakoñczeniem pracy pani Janiny Grabowskiej z zespoùem.

Nie byùo koñca podziækowaniom od licznych grup obu zespoùów.
Koncert trwaù ponad 3 godziny, a w programie wystàpiùy najstarsze
skùady obu zespoùów które przygotowywaùy piosenki i tañce
poprzedniego dnia do póênych godzin nocnych. Wszystkim byùym
uczestnikom obu zespoùów którzy przybyli na Jubileusz zostaùy
wræczone albumy i pùyty DVD z Zarzàd Powiatu Monieckiego
z okazji 60-lecia powstania Powiatu Monieckiego.

www.goniadz.pl
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Wszystkie inwestycje zakoñczone przed zim¹

S³onecznej, Ró¿anej i odcinkach przy koœcielnym parkingu
wymieniono 565 metrów bie¿¹cych chodników. Równie¿ przy
ulicach powiatowych, realizuj¹c porozumienie o wspó³pracy
z Powiatem Monieckim zmienionych zosta³o 580 metrów
chodników tj. przy ul. Mieckiewicza i Konstytucji 3-go Maja.
10. Uk³adanie œwiat³owodów.
Trwaj¹ prace realizowane przez Urz¹d Marsza³kowski. W ich
efekcie na terenie Gminy Goni¹dz zostanie po³o¿ona infrastruktura
œwiat³owodowa na d³ugoœci oko³o 32 km. Po³¹czy ona punkty
dystrybucyjne w taki sposób, ¿e za pomoc¹ dostêpnych technologii
sieci ostatniej mili np. ADSL, Wifi, LTE itp. Da to mo¿liwoœæ dla
operatorów zewnêtrznych pod³¹czenia za op³at¹ mieszkañców
naszej gminy do szybkiego Internetu.
11. Zakupiono autobus polepszaj¹cy warunki dowo¿enia dzieci
do szkó³.
12. Postawiono wiatê przystankow¹ we wsi Wojtówstwo
i podjêto dzia³ania w celu postawienia takiej wiaty w Szfrankach.
13. Akcja wakacyjna w tym roku by³a zorganizowana
w Kramkówce Du¿ej, Osowcu, Bia³osukni i Klewiance, polegaj¹ca
na prowadzeniu zajêæ z dzieæmi przez opiekunów œwietlic. Bardzo
sprawnie i przy du¿ym zainteresowaniu dzieci przebiega³y zajêcia
wakacyjne w naszych œwietlicach.
Z roku na rok zajêcia wakacyjne w miejscu zamieszkania dzieci
ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem.
14. Doposa¿anie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
Zosta³y wymienione drzwi w budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Osowcu, zakupione szafki na ubrania stra¿ackie w OSP Goni¹dz.
Jak co roku doposa¿yliœmy jednostki OSP w drobny sprzêt
po¿arniczy i umundurowanie, zarówno wyjœciowe jak i niezbêdne
w akcjach ratowniczych- he³my, buty, mundury itp.
Oprócz przedstawionych inwestycji i zakupu wyposa¿enia, na
uwagê zas³uguj¹ dzia³ania integruj¹ce spo³ecznoœæ gminy.
Chcia³bym przytoczyæ 3 przedsiêwziêcia, które staj¹ siê
wydarzeniami cyklicznymi i nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia
dla promocji naszej gminy.
1. Rock na Bagnie. Impreza odby³a siê w Goni¹dzu po raz drugi.
Iloœæ uczestników wzros³a dwukrotnie, repertuar by³ zdecydowanie
ciekawszy. W czasie trwania tego niesamowitego festiwalu,
wszystkie kwatery agroturystyczne by³y wykorzystane a miejscowi
handlowcy zanotowali zadowalaj¹ce obroty. Jestem przekonany,
¿e w przysz³ym roku bêdzie jeszcze lepiej pod ka¿dym wzglêdem.
2. Zlot ptaków Polskich. Równie¿ cykliczna i cenna dla Goni¹dza
impreza. Do naszego miasta przyby³o wielu turystów z Polski i zza
granicy. Wykorzystano miejscow¹ bazê noclegow¹ i korzystano
z miejscowej gastronomii. Jednoczeœnie promowano nasz cenny
przyrodniczo teren.
3. III Turniej Wsi – bezkonkurencyjna ze wzglêdu na swój
specyficzny charakter impreza integracyjna. W tym roku odby³a siê
w Owieczkach. Iloœæ uczestników przekroczy³a najœmielsze
oczekiwania. Cieszy fakt, ¿e gro uczestników to mieszkañcy naszej
gminy, chocia¿ bardzo byliœmy te¿ radzi goœciom z zewn¹trz
zarówno w czasie atrakcji w ci¹gu dnia jak te¿ w czasie wieczornej
dyskoteki. Jeszcze raz sk³adam serdeczne podziêkowania
mieszkañcom wsi Owieczki za zaanga¿owanie i perfekcyjne
przygotowanie turnieju.
Przytoczy³em wa¿niejsze inwestycje i wydarzenia, które mia³y
miejsce w mijaj¹cym roku w naszej gminie. Nie sposób wymieniæ
wszystkiego. Codziennie zapadaj¹ decyzje, codziennie rozpatruje
siê sprawy, które mo¿e s¹ o wiele wa¿niejsze dla zainteresowanych
mieszkañców. Uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ przed nami s¹ wybory
samorz¹dowe w dniu 16 listopada, chcia³bym serdecznie
podziêkowaæ wszystkim radnym, so³tysom, pracownikom Urzêdu
Miejskiego, mieszkañcom naszej gminy za pomoc w realizacji
zadañ w tym roku jak i ca³ej kadencji. Przy Pañstwa udziale,
wskazówkach i zaanga¿owaniu ³atwiej by³o odpowiedzieæ
na oczekiwania spo³eczeñstwa. Serdecznie wszystkim dziêkujê.

Goni¹dzkie

Przed nadejœciem zimy uda³o siê zakoñczyæ wszystkie gminne
inwestycje. Do tych najwa¿niejszych nale¿a³y.
1. Budowa kolektorów s³onecznych w 179 gospodarstwach
domowych i 3 budynkach u¿ytecznoœci publicznej.
2.Budowa przydomowych oczyszczalni œcieków w 112
gospodarstwach domowych. Obecnie wykonywane s¹ ostatnie
prace zwi¹zane z usprawnieniami b¹dŸ poprawkami. Wszelkie
usterki, które powsta³y przy monta¿u kolektorów s³onecznych b¹dŸ
budowie oczyszczalni œcieków, s¹ usuwane w ramach gwarancji.
Ca³kowita wartoœæ dofinansowania ze œrodków unijnych na te dwie
inwestycje wynosi ponad 2 mln 600 tys. z³. Bardzo wiele osób
zg³asza siê z pytaniem, czy mo¿na jeszcze zapisaæ siê na instalacjê
kolektorów s³onecznych lub budowê przydomowej oczyszczalni
œcieków. Interesuj¹ce jest to, ¿e czêœæ z tych osób by³a zapisana
wczeœniej na te instalacje, ale pod wp³ywem osób krytykuj¹cych
inicjatywê, (twierdzi³y, ¿e nie zostan¹ zrealizowane, ¿e jakoœæ
bêdzie byle jaka, ¿e nie bêdzie dofinansowania) wycofa³y siê
z realizacji tych inwestycji w ich gospodarstwach. Teraz obserwuj¹c
rezultat u s¹siadów bardzo ¿a³uj¹ swoich decyzji, ale ju¿ nie jest
mo¿liwe odwrócenie skutku decyzji o rezygnacji z udzia³u
w obecnym projekcie. Liczba gospodarstw chêtnych do za³o¿enia
kolektorów w nowym naborze przekroczy³a ju¿ 100. Mo¿na je
bêdzie zrealizowaæ w kolejnym okresie finansowania tj. w latach
2015- 2020. Jestem przekonany, ¿e ju¿ w roku 2015, a najpóŸniej
2016 pojawi¹ siê œrodki na kolejn¹ seriê kolektorów s³onecznych.
Gmina Goni¹dz na terenie której jest Biebrzañski Park Narodowy,
otulina parku, oraz tereny Natury 2000, ma du¿e szanse na
otrzymanie dofinansowania do tego typu zadañ. Tak by³o w roku
2013, gdy po raz pierwszy ubiega³em siê o dofinansowanie.
Podobnie wygl¹da sprawa z przydomowymi oczyszczalniami
œcieków.
3. Asfaltowanie ulic.
Nawierzchnia asfaltowa zosta³a po³o¿ona w Goni¹dzu na ulicy
Demokratycznej oraz na ul. Szkolnej. Asfaltu doczekali siê te¿
mieszkañcy wsi Owieczki i Kramkówki Ma³ej. Obecnie trwaj¹
ostatnie poprawki i prace wykoñczeniowe przed ostatecznym
odbiorem. Na terenie naszej gminy , pozosta³o ju¿ tylko kilka wsi
w których drogi nie maj¹ twardej nawierzchni. S¹ to: min. Szafranki,
Wólka Piaseczna, Wojtówstwo, Budne, Do³y i Mierkienniki.
4. Wymiana dachu na klubie w Osowcu, oraz wybetonowanie
parkingu przy cmentarzu ( przy udziale mieszkañców Osowca )
5. Wykonanie ujêcia sanitarnego w klubie w Kramkówce Ma³ej.
6. Za³o¿enie ogrzewania w klubach w Klewiance, Kramkówce
Ma³ej oraz w Osowcu (na ukoñczeniu).
7. Dziêki wielu staraniom zosta³ te¿ wykonany remont odcinka
drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Goni¹dz, od przejazdu
kolejowego w Osowcu w kierunku Goni¹dza na d³ugoœci
1 kilometra.
Sk³adam serdeczne podziêkowania Dyrektorowi Wojewódzkiego
Zarz¹du Dróg, za zrozumienie i naprawienie najbardziej
niebezpiecznego odcinka drogi. Mam nadziejê, ¿e wkrótce bêd¹
remontowane kolejne odcinki, a tym samym droga wojewódzka
w granicach gminy Goni¹dz bêdzie wyremontowana w ca³oœci.
8. Na terenie Gminy Goni¹dz zosta³ te¿ wyremontowany 10 km.
odcinek drogi tzw. „carski trakt”. Jest to wa¿na droga ze wzglêdu na
walory przyrodnicze terenu przez który przebiega. Mam nadziejê
i¿ poprawa nawierzchni wp³ynie pozytywnie na o¿ywienie ruchu
turystycznego w tym rejonie. Udzia³ gminy w tej inwestycji by³
symboliczny – jedynie 10 000 z³. Remont zosta³ wykonany ze
œrodków bud¿etu Powiatu Monieckiego, przy dofinansowaniu
z Programu Transgranicznego – Polska – Bia³oruœ – Ukraina.
9.Wymiana i remonty chodników.
Dobieg³a koñca wymiana chodników przewidziana do wykonania
w tym roku. W sumie przy ulicach gminnych tj. Wojska Polskiego,
www.goniadz.pl

Z powa¿aniem
Tadeusz Kulikowski
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Gminne zawodu sportowo-po¿arnicze
Dnia 27 lipca 2014r. w niedzielne popoùudnie
w miejscowoúci Biaùosuknia obyùy siæ Gminne Zawody
Sportowo-Poýarnicze, w ramach których przeprowadzono:
1. Ãwiczenie bojowe polegajàce na zbudowaniu linii
ssawnej (przez zespóù 6 osobowy) zakoñczonej smokiem. Linii
gùównej skùadajàcej siæ z dwóch odcinków zakoñczonej
rozdzielaczem kulowym oraz dwóch linii gaúniczych
zakoñczonych pràdnicà metalowà. Uruchomieniu motopompy
i zassaniu wody oraz podaniu dwóch pràdów wody. Linia
gaúnicza obraca kóùko obrotowe znajdujàce siæ na stojaku.

2. Bieg sztafetowy polegajàcy na przebiegniæciu
z pràdownicà zawodników od linii startu miædzy 6-cioma
szeregowo ustawionymi tyczkami, przeskoczeniu przez rów
z wodà, obiegniæciu koñcowej tyczki i powrót na liniæ startu
i przekazaniu pràdownicy kolejnemu zawodnikowi.
Do zawodów przystàpiùy nastæpujàce jednostki Ochotniczej
Straýy Poýarnej: OSP Osowiec, OSP Biaùosuknia, OSP
Klewianka, OSP Downary, OSP Wólka Piaseczna oraz OSP
Goniàdz. Koñcowa klasyfikacja druýyn ustalana na podstawie
ùàcznego czasu uzyskanego z dwóch konkurencji przedstawia siæ
nastæpujàco:
I. Miejsce OSP Osowiec (2 min. 28 sek.)
II. Miejsce OSP Biaùosuknia (2 min. 35 sek.)
III. Miejsce OSP Wólka Piaseczna (2 min. 36 sek.)
IV. Miejsce OSP Goniàdz (2 min. 37 sek.)
V. Miejsce OSP Klewianka (3 min. 29 sek.)
VI. Miejsce OSP Downary (3 min. 55 sek.)
Nagrody uczestnikom zawodów wræczyù Burmistrz Tadeusz
Kulikowski.
www.goniadz.pl

Oficjalna Strona OSP Goni¹dz
www.osp.goniadz.pl
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VII Podlaska Oktawa Kultur
Dwudziestego trzeciego lipca na scenie Gminnego Oúrodka
Kultury w Goniàdzu zaprezentowaùy siæ dwie grupy artystyczne,
które przyjechaùy do Polski w ramach VII Festiwalu Muzyki,
Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur”. W tym roku

Gmina Goni¹dz zrealizowa³a projekt pod nazw¹ ,,Wiejskie
wakacje w
œwietlicach wiejskich w miejscowoœciach
Kramkówka Du¿a, Osowiec, Bia³osuknia i Klewianka”
dofinansowany w ramach dzia³ania 4.1/413 „Wdra¿anie
lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadaj¹
warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania „Ma³e
projekty” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdra¿anych za
poœrednictwem Lokalnej Grupy Dzia³ania Fundacja Biebrzañska.
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
stanowi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

W dniach od. 01.07.2014r. do dnia 29.08.2014r. w wy¿ej
wymienionych œwietlicach wiejskich odbywa³y siê zajêcia
œwietlicowe dla dzieci i m³odzie¿y prowadzone przez osoby
posiadaj¹ce kwalifikacje pedagogiczne.

www.goniadz.pl

mieliúmy okazjæ obejrzeã prezentacje artystyczne w wykonaniu
zespoùu Chudesyia z miejscowoúci Pazardýik w Buùgarii oraz
grupy teatralnej Berehinya z Kijowa na Ukrainie. Oba zespoùy
zaprezentowaùy bardzo wysoki poziom artystyczny, który
w poùàczeniu z cudownymi strojami i makijaýami zostaù
pozytywnie odebrany przez úwietnà publicznoúã, która
nagrodziùa wystæpy zespoùów gromkimi brawami. Serdecznie
dziækujemy Organizatorom Festiwalu za to, ýe mogliúmy goúciã
w Goniàdzu takich artystów.
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BEZPIECZNE WAKACJE NA PLA¯Y

KONKURS ORKI

Pierwszego sierpnia na terenie Miejskiego Oúrodka
Wypoczynku i Rekreacji w Goniàdzu odbyùa siæ akcja
„Bezpieczne wakacje na plaýy”. W akcji uczestniczyùy: Komenda

Zwyciæzcà tegorocznego Konkursu Orki, którego finaù wojewódzki
odbyù siæ 14 wrzeúnia 2014 roku na polach Podlaskiego Oúrodka
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie podczas Podlaskiego Dnia
Kukurydzy, zostaù Piotr Mróz z Kolnicy. Gùównym celem konkursu
byùa popularyzacja dobrze wykonanego zabiegu uprawowego jakim
jest orka.
Konkurs zorganizowaù Podlaski Oúrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie przy wsparciu finansowym Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.
Eliminacje rejonowerozegrano w 2 punktach:
w Zespole Szkóù Rolniczych im. Gen. Ludwika Michaùa Paca
w Dowspudzie 10.09.2014r. Do rywalizacji przystàpiùo 7 rolników, po
1 z powiatów: augustowskiego, biaùostockiego, sejneñskiego,
sokólskiego, suwalskiego, grajewskiego i monieckiego.
w Zespole Szkóù, Gospodarstwo Pomocnicze w Czartajewie
11.09.2011 r. Swoje umiejætnoúci zaprezentowaùo takýe 7 oraczy
reprezentujàcych powiaty: bielski, hajnowski, kolneñski, ùomýyñski,
siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski
Eliminacje rejonowe wyùoniùy po trzech oraczy z kaýdego rejonu,
którzy przybyli na finaù wojewódzki w dniu 14 wrzeúnia 2014 r. do
PODR w Szepietowie.
Konkurs zostaù przeprowadzony zgodnie z Regulaminem "VII
Wojewódzkiego Konkursu Orki Pùugami Tradycyjnymi - 2014"
zatwierdzonym przez Dyrektora PODR w Szepietowie.
W finale konkursu po wielogodzinnych zmaganiach Jury pracujàce
pod kierownictwem dr hab. Marka Gugaùy z Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przyznaùo oraczom
lokaty:
I miejsce – Piotr Mróz, gmina Augustów, pow. augustowski
II miejsce – Dariusz Konopka, gmina Goniàdz, pow. moniecki
III miejsce – Marek Chmielewski, gmina Zambrów, pow.
zambrowski
IV miejsce - Jakub Popùawski, gmina Brañsk, pow. bielski
V miejsce - Marek Tyczewski, gmina Sejny, pow. sejneñski
VI miejsce - Radosùaw Zalewski, gmina Grodzisk, pow. siemiatycki

Wojewódzka Policji w Biaùymstoku, Komenda Powiatowa
Policji w Moñkach, Komenda Powiatowej Pañstwowej Straýy
Poýarnej w Moñkach oraz Gminny Oúrodek Kultury w Goniàdzu,
a takýe uczniowie szkóù gminy Goniàdzi i dzieciaki uczæszczajàce
na zajæcia do Oúrodka Kultury w Goniàdzu. Dzieci uczestniczyùy
w konkursach wiedzy organizowanych na plaýy, miaùy
moýliwoúã poãwiczyã udzielanie pierwszej pomocy
i resuscytacjê na fantomie. Z ciekawoúcià ogl¹da³y strój
pùetwonurka, a takýe obserwowa³y akcjæ ratunkowà osoby
tonàcej z udziaùem ùodzi motorowej. Jak co roku najwiæksze
zainteresowanie wywoùaùy jednak psy policyjne. Akcjæ
zakoñczono wspólnym grillem i pamiàtkowym zdjæciem.
Trzej najlepsi oracze od prawej: I miejsce - Piotr Mróz z Kolnicy, gmina
Augustów, II miejsce (w úrodku) Dariusz Konopka z Biaùosukni, gmina
Goni¹dz i III miejsce od lewej Marek Chmielewski z Dàbki Ùætownica,
gmina Zambrów

Sprzæt w postaci 2 zestawów (ciàgniki + pùugi) zabezpieczyùy firmy
PHP„AGRO-ROLNIK” Sp. z o.o. ze Úniadowa i „KONGSKILDE”
Polska Sp. z o.o. w Kutnie. Przedstawiciele firm w trakcie eliminacji
rejonowych i finaùu wojewódzkiego udzielaùy informacji na temat
pracujàcych ciàgników i pùugów.
Eugeniusz Stefaniak
kierownik projektu, PODR Szepietowo
Informacja ze strony: http://www.odr.pl/

www.goniadz.pl

12

Fakty
Goni¹dzkie

WYDARZENIA

PADZIERNIK 2014

OWOCOWY DZIEÑ W PRZEDSZKOLU

JESIENNE WARSZTATY PLASTYCZNE

Dwudziestego szóstego wrzeúnia w naszym przedszkolu odbyù
siæ „Owocowy dzieñ”. W tym dniu w kaýdej grupie królowaùy
róýnorodne owoce: jabùka, gruszki, úliwki. Poprzez róýnorodne
zabawy, twórczoúã plastycznà oraz bezpoúrednie smakowanie
owoców dzieci doskonaliùy prozdrowotne postawy oraz nabyùy
przekonania do ich jedzenia.
Kaýda grupa wykazaùa siæ inwencj¹ twórczà oraz bogactwem
wiedzy na temat owoców. Trzylatki w oka mgnieniu pokroiùy
owoce z których zrobiùy saùatkæ. Czterolatki wyczarowaùy
owocowe ciasto, natomiast piæciolatki wziæùy udziaù w suszeniu
jabùek na zdrow¹ i smacznà przekàskæ.

W pierwszym tygodniu paêdziernika nasze przedszkolaki
zostaùy zaproszone przez wychowanki M³odzie¿owego Centrum
Edukacji i Readaptacji Spo³ecznej w Goniàdzu na wspólne
„Jesienne warsztaty plastyczne”. To na nich, dziæki jesiennym
darom takim jak: kasztany, ýoùædzie, jarzæbina, kolorowe liúcie
powstaùy przepiækne jesienne ludziki oraz inne cudaki. Takie
warsztaty to okazja do integracji, wspólnej pracy I zabawy.
Dziækujemy serdecznie wychowawcom i wychowankom
w MCEiRS w Goniàdzu, a w szczególnoúci Pani Maùgorzacie
Wojtach za pomoc w zorganizowaniu warsztatów.

www.goniadz.pl

