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> Realizacja inwestycji na
terenie gminy Goworowo.

7 października 2015 r. odbyła się
XIV uroczysta sesja Rady Gminy Goworowo z okazji 25-lecia samorządu. Na
uroczystość zaproszeni byli: wójt, radni,
sołtysi, radni powiatu pełniący funkcję
od powstania samorządów w 1990 roku,
pracownicy samorządowi i inni goście, w
tym posłowie i senatorowie z powiatu
ostrołęckiego. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycił wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
oraz starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Goworowie. Po uroczystej mszy radni na czele z
przewodniczącym Rady Gminy, wójt
gminy i sekretarz gminy złożyli kwiaty na
grobie pierwszego wójta Gminy Goworowo w demokratycznej Polsce Jana Podlesia.
Następnie sesja odbyła się w sali
weselnej „W dolinie Orza” w Brzeźnie.
Podczas sesji Pani Małgorzata Maria Kulesza – wójt gminy , Pan Antoni Mulawka - sekretarz gminy i Pan Rafał Iwański
- przewodniczący Rady Gminy Goworo-

wo przedstawili rys historyczny administracji w gminie Goworowo.
Po raz pierwszy podczas uroczystej sesji wręczone zostały odznaki honorowe Gminy Goworowo „Zasłużony
dla Gminy Goworowo”.
Otrzymały je trzy osoby:
1. Janusz Bogusław Gajewski były wójt
Gminy Goworowo i pierwszy przewodniczący Rady Gminy Goworowo,
2. Kazimierz Olszewski były przewodniczący Rady Gminy Goworowo, sołtys i
społecznik,
3. Marianna Jażdżyk była sekretarz
Gminy, radna i społecznik.
Sesja odbyła się w ciepłej i przyjaznej atmosferze podziękowań, wspomnień z okresu pracy funkcjonowania
samorządów i lat wcześniejszych. Finałem uroczystości był piękny i smaczny
tort z okazji 25-lecia samorządu gminy
Goworowo ufundowany przez salę weselną „W dolinie Orza” w Brzeźnie za
który serdecznie dziękujemy.
Elżbieta Owczarek

> Członkowie grup nieformalnych, organizacji
pozarządowych i instytucji z gminy Goworowo
poszukują sposobu na
aktywizację społeczności
lokalnej.
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Inwestycje w III kwartale 2015r. na terenie gminy Goworowo.

III kwartał 2015 roku w inwestycjach gminnych
upłynął w szczególności na przygotowywaniu projektów budowlanych pod inwestycje w przyszłych latach oraz rozliczaniu dofinansowań wykonanych zadań:
- podpisano umowę na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę
ciągu dróg gminnych od drogi krajowej nr 60 Kutno - Ciechanów – Różan – Ostrów Maz. ze skrzyżowaniem
z drogą powiatową nr 2572W Goworowo – Ludwinowo –
Kaszewiec – Kunin na odcinku Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik” z firmą Przedsiębiorstwo Budowy i
Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej za kwotę
2 643 133,53
zł.
Zadanie
zostanie
dofinansowane
w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych z ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. W ramach zadania
gruntownie zostanie przebudowany w/w ciąg drogowy oraz
droga przy szkole w Szczawinie;
- na zlecenie Gminy Goworowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie wykonał rozbudowę sieci wodociągowej
w zachodniej części Szczawina. W ramach inwestycji powstała
nowa sieć ø 110 i 90 o długości 750 mb wraz z niezbędnymi
hydrantami i zasuwami;
- firma El-system Piotr Szczubełek z Nowogrodu wykonała
zadanie „Montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego” w Goworowie za kwotę 25 582,44 zł. Monitoringiem
został objęty parking przykościelny, park i skwer oraz budynek Urzędu Gminy Goworowo;
- ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę mieszanki kruszywa naturalnego na wybrane odcinki dróg gminnych
w ciągu Czarnowo - Szczawin – Ludwinowo – Smólnik”. Z
trzech złożonych ofert najkorzystniejsza była propozycja
Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „WODBUD”
Mieczysław Wojtkowski za kwotę 93 480,00 zł. Realizacja zadania została już zakończona;
- na zlecenie Wójta Gminy Goworowo Zakład Gospodarki
Komunalnej w Goworowie realizuje inwestycję pn.

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
msc. Cisk, gm. Goworowo”. Wykonana została już nowa
nawierzchnia żwirowa drogi oraz przepusty. Wartość całości prac to 160 000,00 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Wiejskich;
- w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie złożony został wniosek o
płatność dla zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno – etap II”. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013, w kwocie 221 419,00 zł;
- 24 sierpnia pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeprowadzili
kontrolę zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn.
„Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno – etap
II” oraz „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goworowie”,
dofinansowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”, objętych PROW na lata 2007 – 2013. Kontrola
nie wykazała żadnych uchybień. W następstwie kontroli
Gmina Goworowo otrzymała informację o przekazaniu
zlecenia płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 221 419,00 zł za realizację
„Zagospodarowania centrum miejscowości Brzeźno – etap
II” oraz 852 721,00 zł za realizację „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Goworowie”;
- wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł”. W ramach przetargu wpłynęło do Urzędu Gminy Goworowo 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Goworowie (309 799,31 zł) Umowa z Bankiem została podpisana
10 sierpnia;
- podpisano umowy na wykonanie map do celów projektowych i projektów budowlanych przebudowy dróg w
Górach i Żabinie. Dokumentacje przygotuje firma Drog –
Projekt z Ostrołęki za kwotę 29 766,00 zł;
- podpisano umowę na przygotowanie map do celów projektowych i opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w części miejscowości Dzbądzek. Prace wykona
Zakład Obsługi Inwestycji „Komplex-Bud” z Giżycka w
cenie 5 500,00 zł brutto za kilometr opracowania;
- ogłoszono zapytanie ofertowe na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Kuninie. Wśród 12 ofert
najkorzystniejsza była złożona przez firmę Greg project
Architektura i Budownictwo Grzegorz Michalski z Ciechanowa na kwotę 19 680,00 zł. Dokumentacja powinna
zostać wykonana do końca listopada;
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- w odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego zagospodarowania
terenu targowiska wiejskiego nad rzeką Orz, do Urzędu Gminy Goworowo wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę MAJ-BUD Magdalena Majewska, ul.
Urzędnicza 14/7, 87-100 Toruń za cenę brutto 31 980,00 zł;
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożono wniosek o dofinansowanie przygotowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej” dla
Gminy Goworowo. Jest to dokument niezbędny do ubiegania
się o zewnętrzne środki finansowe. Ogłoszono także zapytanie
ofertowe na przygotowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej” dla Gminy Goworowo. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęło 17 ofert. Plan przygotuje dla Gminy Goworowo Instytut
Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z Białegostoku za kwotę
14 637,00 zł. Samorząd otrzymał także informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania w wysokości 10 976,00 zł;
- ogłoszono zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację 174,27
ton wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo. Spośród 9 ofert najkorzystniejsza okazała się oferta firmy
„GRAFFITI” z Radziejowa w cenie 248,40 zł brutto za tonę.
Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykonawca odebrał już z terenu gminy Goworowo
przewidzianą ilość wyrobów. Pozostałe zgłoszenia mieszkańców będą realizowane w następnym roku. Z uwagi na fakt
wnioskowania przez Urząd Gminy Goworowo do WFOŚiGW
o dofinansowanie utylizacji azbestu na początku każdego roku, przypominam mieszkańcom o możliwości składania deklaracji o nieodpłatnym odbiorze materiałów azbestowych na
rok 2016 do końca bieżącego roku;
- firma „GOD-MART” Grzegorz Godlewski z Rząśnika wykonywała bieżące remonty dróg żwirowych na terenie gminy.
Środki finansowe, zabezpieczone na ten cel w budżecie Gminy
Goworowo na rok 2015, zostały wykorzystane w całości;

- wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce o
dofinansowanie w kwocie 140 000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w Ponikwi Dużej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2573W do
skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403W jako alternatywny szlak drogowy pomiędzy skrzyżowaniami w/w dróg
powiatowych z drogą krajową nr 60”. Gmina Goworowo
zamierza ubiegać się o dofinansowanie w/w inwestycji w
ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020 (następca tzw.
„schetynówek”). Do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
wystąpiono także o dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł
zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa
drogowego dla OSP Kunin;
- w każdy drugi czwartek miesiąca w Urzędzie Gminy Goworowo dyżur pełni przedstawiciel Mobilnego Punktu
Informacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Serdecznie zapraszam mieszkańców na
konsultacje;
- w sierpniu i wrześniu pracownicy Urzędu Gminy Goworowo, działając na podstawie wytycznych Wojewody Mazowieckiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także
w ramach powołanej przez Wojewodę Komisji, prowadzili
ocenę strat w rolnictwie spowodowanych suszą i huraganem. Łącznie sporządzono 681 protokołów, z czego 46 to
protokoły cząstkowe, przekazane do sąsiednich gmin. W
400 protokołach procent strat w średniej rocznej produkcji gospodarstw przekroczył 30%. Z uwagi na niezbyt
przejrzyste zasady, na jakich dokonywano oceny złożonych wniosków, Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza wystąpiła do Wojewody Mazowieckiego z
wnioskiem zmianę sposobu oceny strat, wywołanych
przez suszę.
Marek Radecki - Kierownik Referatu Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W okresie od 01.08.2015 do 31.08.2015r producenci rolni złożyli 530 wniosków o
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na kwotę 265.301,90 zł. Kwoty zwrotu zostaną przekazane na konta podatników do 31 października 2015 roku.
Teresa Orłowska

Fundusz sołecki.
W okresie 01.08-30.09.2015r. sołtysi złożyli 39 wniosków w sprawie zaplanowania w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016 przedsięwzięć ze środków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 452 925,50 zł.
Skarbnik Anna Pietras

Str. 4

W Dolinie Orza

Pismo Wójta Gminy Goworowo do Wojewody Mazowieckiego w sprawie szacowania
szkód

Praca Rady Gminy w III kwartale 2015 r.
27 lipca 2015 r. radni na XI Sesji Rady Gminy Goworowo uchwalili nowe statuty dla 45 sołectw w gminie.
11 sierpnia b.r. na XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Goworowo radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki
niskoemisyjnej.
Na XIII sesji Rady Gminy Goworowo 28 września
b.r. jedną z ważniejszych uchwał było przyjęcie Strategii
Gminy Goworowo na lata 2015-2020 oraz po raz pierwszy
podjęli trzy uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej
gminy Goworowo „Zasłużony dla Gminy Goworowo dla:
- Janusza Bogusława Gajewskiego,
- Kazimierza Olszewskiego,
- Marianny Jażdżyk.
Radni dokonali, również uchwałą, wyboru ławników
z terenu naszej gminy na kadencję 2016-2019. Ławnikami
zostali wybrani:
- Stanisław Wojciechowicz do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

- Agnieszka Kowalczyk do Sądu Okręgowego do orzekania
w sprawach cywilnych.
Ponadto na tej sesji podjęto uchwały w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024,
2) zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 r.,
3) zniesienia pomnika przyrody stanowiącego drzewo w
miejscowości Szczawin gm. Goworowo,
4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Praca w komisjach
Komisje analizowały i opiniowały projekty na
poszczególne sesje, omawiane były kwestie propozycji
projektów budowlanych dla nowych inwestycji oraz informacje odnośnie prowadzonych działań inwestycyjnych.
Elżbieta Owczarek
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Informacja GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, Dział
Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 11 września 2015 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej
się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz
wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238).
Od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2017 r.:
- kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł,
- kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w przypadku, gdy do zasiłku rodzinnego uprawnione
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
wynosi 764 zł,
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
- 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
- 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia
18. roku życia,
- 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia
24. roku życia,
- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie
więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,
- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi 80,00 zł miesięcznie
na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia oraz 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24.
roku życia.
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez

dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
- 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem
w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej
lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności,
- 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca
zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba
szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a
także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek
szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w
szkole ponadgimnazjalnej.
Kwoty i kryteria dochodowe poniższych świadczeń pozostają bez
zmian:
- kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia żywego dziecka wynosi 1922,00 zł a kwota
świadczenia wynosi 1000 zł jednorazowo,
- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka wynosi 1000,00 zł jednorazowo,
- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie,
- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego wynosi 100,00 zł na dziecko jednorazowo,
- wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie,
- wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520,00 zł
miesięcznie,
- wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 520,00 zł miesięcznie.
Katarzyna Kośnik
Edyta Pędzich

Podziękowania za plony
Pierwsze podziękowania Bogu i Matce Bożej rolnicy z gminy Goworowo poczynili
w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia
Krzyża Św. w Goworowie. Ceremoniom dożynkowym przewodniczyli Starostowie dożynkowi
Bożena i Andrzej Majkowscy z Kruszewa. Najpierw wniesiono wieńce wykonane z kłosów
zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów. Następnie Starosta i Starościna wręczyli bochny
chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów Gospodarzom dożynkowym –
proboszczowi parafii i wójtowi gminy Goworowo.
Kolejny element ludowego święta to zabawa z okazji zakończenia zbiorów. Wystawy osiągnięć lokalnych rolników zaprezentowały
wsie – Brzeźno, Jawory Stare, Kruszewo, Kunin, Ponikiew Duża oraz
gościnnie Susk Nowy z gm. Rzekuń. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
sołectw w przygotowanie stoisk oraz udział w Turnieju Sołectw, zabawa
była przednia. A zwycięski laur otrzymała reprezentacja wsi Ponikiew
Duża.
Trud pracy rolniczej został uhonorowany Medalem
„Zasłużony dla rolnictwa”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Wójta Gminy Goworowo i Przewodniczącego Rady Gminy Goworowo przyznał go następującym rolnikom:
Teresa i Antoni Paweł Biedrzyccy – Cisk

Barbara i Andrzej Fronczykowie – Goworówek
Joanna i Leszek Kwietniakowie – Kruszewo
Renata Ewa i Wojciech Frączykowie – Brzeźno Kolonia
Jagiełło Bogdan – Szarłat
Barbara i Leszek Jan Buczyńscy – Damięty.
Organizatorem rolniczego święta byli: Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi „Sąsiad”, Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie z wolontariuszami, Zakład
Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
Agata Majk
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Nasi Drodzy Jubilaci

„ Z okazji Święta Waszego
życzymy wszystkiego najlepszego!
Niech każdy dzień dostarcza Wam radości,
i uśmiech zawsze w Waszych sercach gości.
Niech wszystkie problemy Was omijają,
a wszyscy wokoło - bardzo Was kochają.
Bo Wy – jak nikt inny na świecie Na to zasługujecie!!!”
Takie – i wiele innych równie ciepłych życzeń usłyszeli Jubilaci
podczas uroczystości zorganizowanej z okazji długoletniego wspólnego
pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się w dniu 06 października
2015 roku w Goworowie.
Jubilaci, mieszkańcy gminy Goworowo, którzy obchodzili 50 i 60
rocznicę ślubu zostali zaproszeni przez władze samorządowe Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Goworowo do wspólnego przeżywania Ich Święta.
Razem z zaproszonymi gośćmi przybyły też ich rodziny. W uroczystości uczestniczyła Pani Beata Kaczyńska Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce.
Jak przystało na powagę tej uroczystości, rozpoczęła się ona Mszą

Świętą, którą w intencji Jubilatów odprawili w Kościele
Parafialnym w Goworowie Ksiądz Józef Kacperski – Proboszcz Parafii Kunin i Ksiądz Stanisław Siemion - Proboszcz Parafii Goworowo.
Po Mszy Św. Jubilaci otrzymali pamiątkowe
medale (Złote Gody), upominki i kwiaty (Diamentowe
Gody). Za zdrowie Honorowych Gości wszyscy wspólnie,
przy symbolicznej lampce szampana, odśpiewali Jubilatom gromkie 100 lat!
50 lat wspólnie przeżyli Państwo:
- Irena i Tadeusz Bartkowscy
- Jadwiga i Tadeusz Choszczyk
- Janina i Czesław Kurak
- Halina i Jan Kołodziejczyk
- Elżbieta i Edward Kosiorek
- Marianna i Eugeniusz Koszelak
- Janina i Witold Krupka
- Jadwiga i Stanisław Masłowscy
- Irena i Tadeusz Mech
- Krystyna i Stefan Orłowscy
- Krystyna i Eugeniusz Owczarek
-Cecylia i Tadeusz Skrzecz
- Teresa i Stanisław Sobotka
- Jadwiga i Remigiusz Tusińscy
- Pelagia i Henryk Ulatowscy
- Alicja i Zygmunt Zacharek
60 lat wspólnie przeżyli Państwo:
- Anna i Tadeusz Drabot
- Genowefa i Jan Kośnik
- Karolina i Tadeusz Krupka
- Janina i Stefan Kwiecińscy
- Saturnina i Zygmunt Nikodemscy
- Krystyna i Władysław Żebrowscy
- Lucyna i Stanisław Stachacz
Hanna Damięcka

Wakacje 2015 w GBP
Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie na
wakacje przygotowała dla swoich czytelników szereg ciekawych i wesołych propozycji. Każdego roku staramy się utwierdzić naszych czytelników w przekonaniu, że wakacje nie muszą być nudne. Odrobina zaangażowania, dobrego humoru i
uśmiechu na twarzy sprzyja powstawaniu niezwykłych pomysłów składających się na wspaniałą pocztówkę wspomnień.
Podczas wakacyjnych miesięcy bibliotekę odwiedzali nasi stali czytelnicy, jak również duża ilość nowych osób,
które na terenie naszej gminy spędzały swoje urlopy i wakacje.
Biblioteka stanowiła też kącik dla wszystkich, którzy chcieli
skorzystać z bezpłatnego Internetu.
W lipcu odwiedziła nas dość duża grupa przedszkolaków wraz z opiekunem, uczęszczających na wakacyjny dyżur. Podczas wspólnego spotkania Maluchy po obejrzeniu
propozycji książkowych przeznaczonych dla dzieci, stworzyły własną książkę. Każde dziecko na jednej kartce papieru narysowało dowolny rysunek.
Wszystkie wykonane prace zostały zszyte i w ten sposób powstało niepowtarzalne dzieło.
Wspólna zabawa i gry nie tylko pozwalały aktywnie spędzić wolny

czas, ale także budowały niezapomniane i piękne przyjaźnie. Mamy nadzieję, że nie będą to wyłącznie przyjaźnie
wakacyjne.
Krystyna Reluga,
Renata Dawidowska
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Dni adaptacyjne w przedszkolu
Debiut w przedszkolu to niełatwa sprawa! Malucha czekają poważne zmiany
w życiu. Ale to co nowe, wcale
nie musi być niedobre, do
trudnych sytuacji trzeba po
prostu dziecko i siebie przygotować.
Dzieci zapisane do
naszego Przedszkola, rozpoczynające edukację przedszkolną 1 września 2015 r.,
mogły uczestniczyć wraz z
rodzicami w trzydniowej,
nieodpłatnej adaptacji w ramach programu „Przekroczyć próg przedszkola”. Wdrożony w 2009 r. program skutecznie wspomaga rodziców w eliminowaniu problemów adaptacyjnych dzieci. W tym roku z liczby 22 nowo przyjętych dzieci w programie

uczestniczyło 11.
W ramach programu dzieci spędzały czas na
wspólnej zabawie z rówieśnikami w obecności
rodziców poznając nowego otoczenie , wychowawców, budując poczucie bezpieczeństwa i zaufania .
Nauczycielka, Urszula Kordasz realizując program
poza licznymi zabawami integracyjnymi, które
przybliżały dzieci do siebie, pokonywały lęk i nieśmiałość, przeprowadziła także zajęcia otwarte dla
rodziców. Dużo radości przyniosły maluchom
zabawy na podwórku przedszkolnym, gdzie pod
czujnym okiem rodziców i nauczyciela mogły
korzystać z zabawek i sprzętu terenowego.
Realizowany już po raz 9 program adaptacyjny w
naszym przedszkolu przyniósł ponownie zamierzony efekt. 100% nowo przyjętych dzieci zaadoptowało
się już w pierwszych dniach września.
Sylwia Wilczewska

Nauka przez ruch
Sport kształtuje pozytywne postawy, uczy odpowiedzialności,
systematyczności, poszanowania przepisów i drugiego człowieka. Jest
szkołą życia, gdyż wyrabia takie cechy jak: odwaga, zapał, poświęcenie,
umiejętności organizacyjne. Służy także doskonaleniu własnych cech fizycznych i umysłowych, zachowaniu zdrowia oraz sprzyja rozwojowi cech
osobowości takich jak wytrwałość, silna wola, zdecydowanie, poczucie
solidarności i koleżeństwo. Wielu ludzi aktywnie uczestniczy w rywalizacji
sportowej, jak również w stwarzaniu warunków do przeżywania jej.
Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny wraz Gminnym
Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie od wielu lat organizuje szereg inicjatyw sprzyjających rozwojowi zainteresowań różnymi
dziedzinami sportu. Łyżworolkarze, piłkarze, siatkarze, unihokeiści i badmintoniści mogli wszystkie te cechy sportu kształtować podczas zawodów
i przygotowań do nich. W rywalizacji sportowej celem nadrzędnym jest
osiągnięcie najwyższych wyników.
Podczas wakacyjnych rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach
wyniki te osiągnęli: Nicola Głażewska (łyżworolki), RKS Chuwdu kapitan
Konrad Kulesza (piłka nożna), Orz Goworowo II kapitan Jakub Zięba
(piłka nożna), Dzikie klony kapitan Jakub Głażewski (piłka nożna). W zawodach siatkarskich - Old Stars kapitan Marcin Dudziec. Najlepsi w unihokeja byli: Goworowo City kapitan Dawid Botwina, Zwykły team kapitan
Eryk Głażewski. W badmintona najlepiej zagrali: Julia Dąbkowska, Jakub
Głażewski, Mateusz Sawicki.
Zdolnościami organizatorskimi wykazała się młodzież z miejscowości: Kruszewo i Jawory. Z pomocą radnej gminy Goworowo z tego okręgu

po raz drugi przeprowadzili sportowe pożegnanie wakacji.
Młodzież starannie przygotowała boisko, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zapewnił zaplecze techniczne a radna gminy Agata Majk nagrody rzeczowe.
Wszystkie drużyny biorące udział w sportowym spotkaniu
zostały nagrodzone medalami ufundowanymi przez Wójta
Gminy Goworowo oraz piłkami od radnej. Mistrzem została drużyna KP Dynamit Ostrołęka.
Wdrażanie dzieciom od najmłodszych lat nawyku uprawiania sportu wpłynie na jego sprawność fizyczną
i przyczyni się do życia w zdrowiu.
Agata Majk

Ogłoszenie GOPS
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14
lipca 2015 r. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2015 r.) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej oraz Uchwałą Rady Gminy Goworowo Nr XX/116/04 z 25 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak

również trybu ich pobierania Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goworowie ogłasza:
• Koszt 1 godziny usługi opiekunki środowiskowej od
1.10.2015 r. wynosi –12,50 zł.
• Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych od
1.10.2015 r. wynosi – 16,50 zł.
Ewa Filipiak
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Efektywne i efektowne kształcenie zawodowe

W technikum ZSP w Goworowie utrzymuje się wysoki poziom
kształcenia zawodowego, czego dowodzą wyniki zewnętrznego egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Stuprocentową zdawalność osiągnęli uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec. Byli wśród
nich tacy, którzy zdali egzamin bezbłędnie, a średni wynik to 91%.

Uczniowski sukces jest ich największą zasługą,
ale swój udział mają w nim nauczyciele i organizatorzy
kształcenia zawodowego. W szkole częstymi gośćmi są
fachowcy z instytucji i organizacji, chętnie dzielący się z
uczniami swoją wiedzą i praktyką z polskiego podwórka, a
organizację pracy za granicą uczniowie obserwują w czasie
praktyk zagranicznych. W czerwcu grupa uczniów z ówczesnej III klasy odbywała je w Portugalii, a już 13 września 2015 roku następna klasa wyjechała na 2 tygodnie,
tym razem do Grecji. Odbywa się to w ramach programu
Unii Europejskiej „Erasmus +” i polega na odbyciu stażu w
Intercultural Association Mobility Friends w ramach projektu Agroturystyka i ekologia szansą ożywienia obszarów
wiejskich. Zgodnie z tematyką uczniowie na dłużej zatrzymali się w gospodarstwie w miejscowości Leptokaria, a
następnie poznali pracę manufaktury wytwarzającej sery
Feta, winiarni i fabryki oliwy. Odwiedzili też zespół klasztorny Meteora, zwiedzili wyspę Skiathos, a w czasie podróży Belgrad w Serbii i Budapeszt –stolicę Węgier, co niestety utrudniła im napięta sytuacja w tych państwach ze
względu na uchodźców, szukających dla siebie spokojnego
miejsca do życia w Europie.
Irena Minota

To jest pomysł!
Członkowie grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i
instytucji z gminy Goworowo pojechali do Garncarskiej Wioski w Kamionce k. Nidzicy w poszukiwaniu sposobu na aktywizację społeczności lokalnej.
W gminie Goworowo grupa ludzi skupionych w trójsektorowym
partnerstwie na rzecz rozwoju turystyki „Gowor” pracuje nad stworzeniem
kompleksowego produktu, który bazowałby na lokalnych zasobach. Wyjazd
do wioski tematycznej to sposób na zmobilizowanie podmiotów i jednocześnie wskazówka do podejmowania działań, ciężkiej pracy i wytrwałości w
dążeniu do celu.Podczas wizyty przysłuchiwano się jak rodziła się wioska
tematyczna. I jak sami twórcy wspominają początki były trudne. Ciężko
było przekonać społeczność do zaangażowania. Ale gdy już grupa inicjatyw-

na zdobyła pierwsze fundusze, uruchomiono warsztaty,
zaczęły przyjeżdżać pierwsze grupy odwiedzających,
mieszkańcy powoli przekonywali się do idei wioski. Przed
obejrzeniem oferty Garncarskiej Wioski uczestnicy wzięli
udział w szkoleniu na temat zasad tworzenia spółdzielni
socjalnych. Obecnie Garncarska Wioska jest przedsiębiorstwem społecznym. Wizytujący wrócili pełni inspiracji,
poznali szeroki wachlarz możliwości działania na swoim
terenie, w małych miejscowościach. Do dzieła!
Agata Majk

Wyjazd integracyjny
Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu
Marszałkowskigo Województwa Mazowieckiego Stowarzyszenie „Jesteśmy Betanią”
zorganizowało dla niepełnosprawnych dwudniową imprezę rekreacyjno – integracyjną.
W ramach imprezy odbyło się
spotkanie z grupą osób niepełnosprawnych z Zespołu Szkół
w Lubiejewie. Spotkanie obfitowało w wiele atrakcji. Odbył
się konkurs plastyczny, rywalizacja w wielu konkursach sprawnościowych,
współuczestnictwo w grach sportowych. Niepełnosprawni z Lubiejewa zaprezentowali przygotowany na to spotkanie program artystyczny. Obie grupy zapewniły o planach kontynuacji przyjaźni i współpracy. Wieczorem
wszyscy wspaniale spędzali czas przy ognisku. Śpiewom i tańcom nie było
końca. Następny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Rolnictwa i

Weterynarii w Ciechanowcu. Zgromadzone w muzeum maszyny,
urządzenia, stare budowle i inne
eksponaty oraz ciekawa opowieść
przewodnika budziły u zwiedzających
szczere zainteresowanie.
Szczególnie miłe dla oka było obejrzenie olbrzymiej kolekcji pisanek
pochodzących z całego świata. Te
małe „cudeńka” zachwyciły wszystkich barwami, technikami wykonania, różnorodnością. Po południu
odbyliśmy krótki kurs nordic –
walking. Niektórzy po raz pierwszy próbowali marszu z
„kijkami”. Wielu bardzo się ta forma aktywności podobała. Obiecaliśmy sobie, że często będziemy wracać do marszów z „kijkami”.
Jadwiga Garbarczyk
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Wycieczka do Sierpca
W sobotę 8 sierpnia 2015 r. niepełnosprawni z Goworowa
wybrali się na całodniową wycieczkę do Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu. Chociaż upał dokuczał, miła atmosfera, radość wspólnego
wyjazdu sprawiały, że skwar okazał się niestraszny. Oglądanie starych
chat pochodzących z mazowieckich wiosek, ich wyposażenia połączone z ciekawostkami opowiadanymi przez przewodniczkę zainteresowało wszystkich. Przechodzenie od chaty do chaty i innych obiektów (kościół, powozownia, stara karczma) wśród zieleni drzew i bujnej roślinności było miłym relaksem. Po kilku godzinach zwiedzania
przyszedł czas na wspólny posiłek i lody dla ochłody. Późnym popołudniem zadowoleni, pełni wrażeń powróciliśmy do domów. Organizatorem wycieczki było Stowarzyszenie „Jesteśmy Betanią”, a sfinansował ją Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
Jadwiga Garbarczyk

Pamiętamy o poległych
O setnej rocznicy bitwy o Goworowo pamiętało dziesięcioro uczniów z
klasy II i III technikum, którzy wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w akcji
porządkowania grobów żołnierzy I wojny światowej w Kaszewcu, zorganizowanej
przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku.
Kiedy już uprzątnięto ślady ludzkiej niefrasobliwości, w towarzystwie
władz powiatowych i gminnych uczniowie złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą,
a potem wraz ze studentami z Kaliningradu zwiedzali bunkry w Różanie. Zwieńczeniem był wspólny posiłek na łonie natury.
Małgorzata Długokęcka

Kunin – powitanie jesieni
Jesień pootwierała
drzwi w Szkole Podstawowej
w Kuninie i zaprosiła wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. 24 września 2015 roku z
inicjatywy Anny Kanclerz
społeczność szkoły powitała
kolejną, cudowną porę roku –
jesień. Pogoda też postanowiła uczcić przyjście jesieni i
podarowała nam ciepły, słoneczny
dzień.
Najpierw
wszystkie dzieci brały udział w zawodach sportowych. Każda klasa biegła na

wyznaczonym dystansie, dostosowanym
do wieku i możliwości dzieci. Dwie najszybsze osoby z każdej klasy (0-6) otrzymały atrakcyjne nagrody.
Z jesienią kojarzy nam się również palenie
ogniska i pieczenie kiełbasek. Ileż było
radości, gdy można było samodzielnie
upiec kiełbaskę, zjeść ją, popić pysznym
kompotem i z kolegami posiedzieć i pobawić się na trawie. Zadowolone i umorusane buzie najlepiej świadczą o dobrze zorganizowanej imprezie i miło spędzonym
czasie.
Dorota Kubiak

Ogłoszenie Kierownika GOPS
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) jest możliwość odbioru
artykułów spożywczych.
Pomocą żywnością w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające
kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego
do skorzystania z pomocy społecznej.
Po odbiór żywności można się zgłaszać w każdy czwartek od 9:00 do 15:00 pod adresem: PCK Oddział Rejonowy w Ostrołęce,
ul. I Armii Wojska Polskiego 32, 07-400 Ostrołęka (budynek Domu Pomocy Społecznej).
Po odbiór żywności należy się zgłaszać z ważnym skierowaniem z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Bożena Pomacho
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V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

25 września 2015 r. w Szkole Podstawowej w Pasiekach po raz
kolejny odbył się V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. (5th World Multiplication Table Day).
Wszyscy uczniowie klas IV-VI stanęli do rywalizacji o tytuł
„Mistrza Tabliczki Mnożenia”. Uczestnicy losowali zadania konkursowe na
czterech poziomach trudności.
Laureaci V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenie:
I miejsce
Kacper Kowalczyk kl. VI
Wiktoria Niedźwiecka kl. VI
Kamil Retes kl. VI

II miejsce
Patrycja Lubiak kl. VI
Patrycja Kaczmarczyk kl. VI
Jakub Sobotka kl. VI
Przemysław Książek kl. VI
Sebastian Kraska kl. VI
Amelia Ochtabińska kl. IV
III miejsce
Igor Kukliński kl. IV
Wiktor Kowalski kl. V
Jakub Krawczak kl. VI
Dawid Cieślak kl. VI
Natalia Krawczyk kl. V
Wyróżnienia
Emilia Ochtabińska kl. IV
Julia Plotzke kl. IV
Oliwia Ciuraj kl. VI
Aleksandra Idzikowska kl. Vi
Zuzanna Tabor kl. VI
Laureatom serdecznie gratulujemy
Koordynatorem akcji była Anna Skrzecz.
Tekst i foto: A. Skrzecz

I dykatando w goworowskim gimnazjum już za nami
Dnia 9 października 2015 roku odbyło się I Szkolne Dyktando
Ortograficzne pod hasłem : „Mistrz Ortografii”- na wzór dyktanda narodowego. Zainteresowanie udziałem w konkursie przerosło oczekiwania
organizatorek, gdyż do pisania przystąpiło 52 gimnazjalistów oraz 5 odważnych nauczycieli, którzy zmagali się z zawiłościami języka polskiego.
Na czele z Panem Dyrektorem Jackiem Dobrzyńskim przystąpili do
sprawdzenia swoich umiejętności ortograficznych: p.Barbara Grabowska, p. Aneta Krukowska, p. Ewa Lubiak i p. Marek Skierczyński. Wszyscy nauczyciele wykazali się doskonałą znajomością zasad pisowni.
Poniżej przedstawiamy zwycięzców:
w kategorii gimnazjalistów:
I miejsce i tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII 2015/2016” zdobyła – Korzeniak Emilia- klasa IC
II miejsce – Walczak Eliza- klasa IIIB
III miejsce – Rybaczyk Aleksandra –Klasa IIID
Mistrzem ortografii z nielicznej grupy nauczycieli został Pan Marek Skierczyński.
Nagrody zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego
2015/2016.

Drugoklasiści już pływają
W dniu 9.09.2015r. uczniowie klas drugich rozpoczęli naukę
pływania w ramach projektu „Umiem Pływać” finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie i Urząd Gminy w Goworowie.
Zajęcia będą odbywały się w środy podczas których uczniowie będą nabywać podstawowe umiejętności pływania oraz pogłębiać wiedzę na temat
bezpiecznego wypoczynku nad akwenami wodnymi.
Dorota Ciskowska

Mamy zamiar każdego roku organizować tego
rodzaju konkurs i liczymy na jeszcze liczniejszy udział
nauczycieli. Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału, a
zwycięzcom i uczestnikom Dyktanda serdecznie gratulujemy!
A.Dudziec, J.Gryczka
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Dzień głośnego czytania w ZS Nr1 w Goworowie
„Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa,
jaką ludzkość sobie wymyśliła"
Wiesława Szymborska
Obchodzony
29
września
Dzień
Głośnego
Czytania stał się znakomitą okazją do zaproszenia uczniów do biblioteki szkolnej. Uczestnikami spotkania były klasy „O” oraz klasy I, II,
III ze szkoły podstawowej pod opieką wychowawczyń. Na początku dzieci zrobiły przegląd nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki szkolnej. Nowe książki wzbudziły duże zainteresowanie i niebywałe emocje. Dzieci doceniły to, że nowe książki są pięknie ilustrowane.
Do głośnego czytania wybierały książki z wystawki, która została zorganizowana z tej okazji. Książki czytali bibliotekarze, wychowawcy, dyrekcja szkoły, logopeda oraz starsi uczniowie. Dzieci słuchały w skupieniu
i z uwagą, dając się ponieść dziecięcej wyobraźni. Po wysłuchaniu czytanego tekstu uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane im pytania dotyczące treści i rozwiązywali zagadki.

„Dzień Głośnego Czytania” ma już kilkuletnią tradycję i stał się kolejną okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego czytania, choćby takich jak: rozwijanie wyobraźni, budowanie więzi między czytającym a odbiorcą, symulowanie rozwoju czy wzbogacenie słownictwa. Czytelnicze święto obchodzimy co roku 29 września, jednak do głośnego czytania zachęcamy przez cały rok. Okazji do czytania dzieciom jest wiele i powinniśmy robić to jak najczęściej zarówno w domu, w przedszkolu w szkole na zajęciach lekcyjnych i w bibliotece.
Tak spędzony czas wspólnie z dzieckiem procentuje w przyszłości i buduje wzajemne zaufanie.
CZYTAJMY DZIECIOM!
T. Leśniewska

Wspólnie dbamy o wygląd naszej szkoły

W ten październikowy, rześki, sobotni poranek zebraliśmy się, aby
wspólnymi siłami odświeżyć szkolne ogrodzenie (poprzednie malowanie
miało miejsce 9 października 2010r.). Rodzice, nauczyciele i pozostali pra-

cownicy Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie stanęli ramię w
ramię do zadania, które posłużyło nie tylko odnowieniu
skorodowanego ogrodzenia, ale przede wszystkim zacieśnieniu współpracy między szkołą, a domem rodzinnym.
Wszyscy uczestnicy w radosnym nastroju oddali się żmudnej pracy. Z każdą minutą kolejne przęsła ogrodzenia odzyskiwały wiśniowy koloryt. Po 3 godzinach było już po
robocie. Drugą, o wiele smaczniejszą częścią sobotniego
spotkania było pożegnanie lata 2015 przy ognisku. Pieczone kiełbaski i ziemniaki oraz przepiękne jesienne słoneczko były nagrodą za wcześniejszy trud. Sobotnia integracja
przeszła już do historii bieżącego roku szkolnego, ale pozostawiła wiele wspaniałych wspomnień, które są bezcenne. Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie i cała społeczność szkolna serdecznie dziękują wszystkim, którzy
poświęcili swój czas i udzielili wsparcia dla tej szkolnej,
społecznej inicjatywy.
Szczerze i z całego serca dziękuję
Jacek Dobrzyński

Indywidualne Biegi Przełajowe w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
3 października
2015r. w
Ostrołęce nad Narwią odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Uczniowie
ze szkół podstawowych swoje starty
rozpoczęli o godz.10:00 na dystansach
800m(dziewczęta) i 1000m (chłopcy)
natomiast gimnazjaliści o godz. 11:00
dziewczęta-1000m, chłopcy -1500m.
Zespół Szkół Nr1 w Goworowie reprezentowali uczniowie ze szkoły
podstawowej i gimnazjum. Do zawodów
międzypowiatowych awans uzyskali:

Szkoła Podstawowa:
1. Krystian Subzda – III miejsce
2. Nikola Głażewska – X miejsce
3. Jakub Garliński – X miejsce
4. Krystian Skrzecz – XII miejsce
Gimnazjum:
1. Jakub Głażewski – VI miejsce
2. Jakub Zięba – VII miejsce
Natomiast Natalia Mateusiak i Piotr
Dumała zajęli XIII miejsce.
Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom za godne reprezentowanie
naszej szkoły oraz opiekunom Życzymy
dalszych sukcesów na zawodach wyższego szczebla .
Elżbieta Bieniecka
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Setna rocznica bitwy o Goworowo
W sierpniu tego roku minęła setna rocznica bitwy o Goworowo,
którą w czasach I wojny światowej stoczyły ze sobą wojska niemieckie i rosyjskie. Była ona częścią ofensywy niemieckiej z roku 1915, mającej na celu
odrzucenie wojsk carskich na wschód i zajęcie ziem polskich. Na tym terenie
w latach 1915-1918 została utworzona nowa prowincja nazwana "neue Ostpreussen" (nowe Prusy wschodnie). Przed nadejściem frontu, znaczny procent mieszkańców Goworowa i okolicznych wsi podążył na wschód do Rosji, decydując się na tułaczkę na obczyźnie. Ówczesny proboszcz ks. Dołęgowski pisał o tym w liście z 14 stycznia 1916 r., adresowanym do swego
przyjaciela, ks. Mieczkowskiego w Wyszkowie. Oto fragment:
„(...) parafianie nie wrócili wszyscy. Powróciło 2/3, reszta używa w
Rosji. Czy u Ciebie także? Wszyscy działacze społeczni, którzy krzyczeli na
nas: nie puszczajcie ludu do Rosji, bo to hańba! itd. pierwsi na głos armat
dali nura. W całym pow. Ostrołęckim po bitwie żadnego inteligenta oprócz
księży – dopiero w miesiąc po burzy zjawił się p. Glinka ze Szczawina....”.

w prezbiterium, organy i inne elementy wyposażenia świątyni. Oprócz kościoła ucierpiał też wikariat, dom parafialny i organistówka. Drewniana plebania kryta gontem spłonęła całkowicie wraz z całym dobytkiem ks. Proboszcza.

fot. Zniszczona w 1915 r. zabudowa Goworowa i
„cudem” ocalałe, kościół oraz wikariat. Widok od strony
Rynku (skweru)

Mapa. Linie wojsk niemieckich i rosyjskich, podczas działań wojennych w
okolicach Goworowa (15VII-5VIII 1915 r.)

"Bitwa o Goworowo rozpoczęta"
fotografia pochodzi ze strony: www.westernfrontassociation.com
Przez trzy tygodnie, od 15 lipca do 5 sierpnia 1915 r., Goworowo
znajdowało się między liniami wojsk rosyjskich, ciągnącymi się wzdłuż
plantu kolejowego, i niemieckich, okopanych we wsiach Ludwinowo, Kruszewo i Cisk. W czasie wzajemnego bombardowania Goworowo zostało
doszczętnie spalone. Na kościół i plac przykościelny spadło około 700 pocisków. Sam kościół został poważnie uszkodzony. Pociski uszkodziły prawą
więżę od strony Szczawina, zniszczyły w wielu miejscach dach i ściany.
Zniszczeniu uległy witraże, ołtarz Matki Boskiej, ławki, schody

Chaos jaki zapanował po przejściu frontu, znowu opisuje ks. Dołęgowski:
„ (...) Co tu się działo przed bitwą, w czasie i po
bitwie przez 7 tygodni, to mógłby napisać tylko Sienkiewicz. Obecnie powoli wprowadza się porządek pod wpływem żandarmów. Bolesne to nad wyraz, ale tak jest. Naprawdę nie spodziewałem się, aby nasz naród tak zdziczał.
Połowa par. Goworowo spalona lub zrujnowana. Okopów, rowów, szczególnie bliżej plantu kolejowego – niemal w odległości stu kroków – głębokie rowy w różnych
kierunkach porżnięte. (...) Ponieważ wojska niemieckie
pędziły Moskali na wschód i to z pośpiechem, a miejsce
trzytygodniowej walki było gęsto usłane trupami, których
zaledwie część zdołały pochować specjalne oddziały niemieckie do grzebania trupów, na 26 cmentarzach w obrębie parafii Goworowo; reszta trupów w ilości kilkunastu
tysięcy po 10 dniach zatruwania powietrza w okresie upałów była chowana w bratnich mogiłach przez miejscową
ludność. Księża wikariusze podjęli tę akcję zwłaszcza na
terenie: Cisku, Rembisze–Działów i Żabina. Wszystkie
wsie położone wzdłuż kolei były doszczętnie spalone. Gdy
weźmiemy pod uwagę, że wszelką żywność zarekwirowały
wojska, domostwa popalone, a trupy psuły powietrze,
nikogo nie powinno dziwić, że wybuchł tyfus plamisty,
który w każdej rodzinie zbierał ofiary.”
To właśnie tyfus stał się przyczyną śmierci ks.
Józefa Dołęgowskiego latem 1916 roku. Zaraził się nim,
niosąc posługę duszpasterską chorym i umierającym. Został pochowany na goworowskim cmentarzu.
Cmentarze, o których czytamy w relacji ks. Dołęgowskiego w większości przetrwały do dnia dzisiejszego.
Prowadzone są prace porządkowe aby oddać należny szacunek pochowanym żołnierzom, wśród których jest wielu
Polaków wcielanych do obu armii zaborczych. Niektóre
cmentarze zostały sprofanowane w czasach PRL, kiedy to
panowała powszechna nienawiść do wszystkiego co niemieckie. Przykładem jest tu cmentarz w Żabinie, na terenie którego wybudowano zajazd "Sarenka" straszący dziś
ruiną. Pamiątką po bitwie o Goworowo były pociski wmurowane w ściany kościoła, które zostały usunięte w czasie
remontu w 2009 roku.
Piotr Kosiorek

