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W Kruszewie powstał szlak z narracją.
Quest – wyprawa odkrywców przebiega przez
pięć kolonii miejscowości, a przewodnik po
nich stworzyli mieszkańcy i goście przebywający na wakacjach. Ten przewodnik to ulotka z
rymowanymi wierszykami, które w swej treści
zawierają zagadki. Rozwiązanie wszystkich
zagadek tworzy rozwiązanie hasła końcowego
questu. Stworzenie szlaku to pomysł grupy
kobiet „ZaRadnych Kruszewianek”, które chciały zapromować walory swojej wsi i w ten sposób wpłynąć na zwiększenie jej atrakcyjności i
popytu lokalnych produktów i usług. W działaniu wsparli ich partnerzy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (Ambasador Programu FIO – Mazowsze
Lokalnie), Urząd Gminy Goworowo, Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i wolontariusze. ZaRadne Kruszewianki
bardzo dziękują za pomoc także panom
Edwardowi Kwietniak i Tomaszowi Wojciechowicz.

Otwarcie questu odbyło się 29
września 2016 r. na placu szkoły podstawowej w Kruszewie. Stąd uczestnicy – klasa
sportowa z gimnazjum w Goworowie, koła
gospodyń wiejskich w Brzeźnie i Ponikwi
Dużej, grupa samopomocowa osób niepełnosprawnych, ruszyli na szlak rowerami, na
łyżworolkach i furmanką.
Jeśli zechcecie Państwo poznać Kruszewo
na nowo, należy pobrać ulotkę pt.
„Kruszewo i rzeka na Ciebie czeka” od ZaRadnych Kruszewianek lub ze strony internetowej www.goksirgoworowo.pl i ruszyć w
trasę po zdobycie skarbu.
Projekt „Questu metoda atrakcyjności wsi doda!” został zrealizowany przez
ZaRadne Kruszewianki w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie i współfinansowany przez Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Agata Majk
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Działania inwestycyjne Urzędu Gminy Goworowo w III kwartale 2016 roku.
Pozyskane i wnioskowane dofinansowania
- 15 lipca została podpisana umowa nr 00121-65151-UM0700644/16
pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą
Goworowo na dofinansowanie w wysokości 1 541 097,00 zł, tj. do
63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, pn.
„Przebudowa drogi gminnej w msc. Cisk”. Inwestycja zostanie
współfinansowana w ramach „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- 29 lipca została podpisana umowa nr 00245-65151-UM0700645/16
pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą
Goworowo na dofinansowanie w wysokości 101 096,00 zł, tj. do
63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, pn.
„Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w kierunku Goworówka”.
Inwestycja zostanie współfinansowana w ramach „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- w ramach zakupu średniego zestawu ratownictwa technicznego dla
OSP Goworowo pozyskano 20 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Umowa o dofinansowaniu zadania w kwocie 25 000,00 zł przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie zostanie podpisana do końca
października br. Zakup zostanie także dofinansowany z budżetu
Powiatu Ostrołęckiego w kwocie 20 000,00 zł. Całkowita wartość
zestawu, zgodnie z najkorzystniejszą ofertą, wyniesie 80 196,00 zł;
- złożony w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie wniosek o
dofinansowanie budowy boisk wielofunkcyjnych w Kuninie i Pasiekach został oceniony pozytywnie i przyznano dofinansowanie do
kwoty 555 100,00 zł (47,5 % wartości inwestycji). Boiska muszą być
wybudowane do końca września 2017 r;
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie zmieniono kwotę wniosku o preferencyjną,
częściowo umarzalną pożyczkę w wysokości 56 362,23 zł na
„Modernizację oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo”. W ramach zadania wymieniono świetlówki w budynku Urzędu Gminy, żarówki na lampach wokół budynku Urzędu oraz jednej kondygnacji budynku
Gimnazjum w Goworowie na energooszczędne świetlówki i żarówki
LED. Ponadto wymieniono na energooszczędne oprawy LED istniejące
37 lamp oświetlenia ulicznego w Wólce Kunińskiej i Kuninie. Prace wykonała firma ELMAT Krzysztof Żak z Sokołowa Podlaskiego;
Przeprowadzone postępowania przetargowe
- firma PRD-M „OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki zrealizowała inwestycję 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”, dofinansowaną

w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (tzw.
„schetynówka”). Umowa z Wykonawcą, określająca koszt robót
na kwotę 338 659,59 zł, została podpisana 4 lipca. Zgodnie z
umową prace zostały odebrane 30 września;

- 14 września została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem
Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. – Wykonawcą
„Przebudowy drogi gminnej w msc. Cisk”. Inwestycja będzie
kosztowała 1 072 958,08 zł i powinna zostać wykonana do 30
listopada 2016 r.
Inne działania inwestycyjne
- firma PROF-DEK Paweł Wilczewski z Ponikwi Dużej wykonała
remont przeciekającego dachu budynku Urzędu Gminy Goworowo
za kwotę 29 000,00 zł;

- Firma Budowlano Usługowa Krzysztof Lenkiewicz z Borawego
za kwotę 67 650,00 zł wykona do 15 października remont dachu
na budynku przy ul. Szkolnej 16A w Goworowie;
- rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Jurgi, gm. Goworowo”. Do końca
października Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie wyremontuje żwirową drogę Jurgi – Zaorze.
c.d str. 3 —>
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Realizacja funduszu sołeckiego
- wykonano nową wiatę przystankową w Goworowie;
- firma „BEMAR” Przedsiębiorstwo Usług Projektowo – Inwestycyjnych Marzena Bębenek z Rzekunia dostarczyła projekty oświetlenia
ulicznego w Jemielistem, Grabowie, Cisku, Nogawkach, Kuninie,
Zaorzu, Ponikwi Małej, Ludwinowie, Rębiszach Parcelach i Pokrzywnicy Kolonii. W miarę posiadanych środków finansowych części w/w
zadań będą realizowane do końca roku;

- wykonano dostawę gruzu ceglano – betonowego, pospółki
drogowej oraz kruszywa łamanego wraz z wbudowaniem na
drogach w Brzeźnie, Gierwatach, Jaworach Podmaściu, Ponikwi
Małej i Wólce Brzezińskiej.
Przygotował: Marek Radecki
Kierownik Referatu Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska

Praca Rady Gminy w III kwartale 2016 r.
W ostatnim okresie odbyły się 2 sesje Rady Gminy Goworowo:
17 sierpnia 2016 r. odbyła się XXIV sesja, na której podjęte
zostały uchwały w sprawach:
- zmian w budżecie Gminy Goworowo,
- ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziale
przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Goworowie, Filia w Szczawinie prowadzonych przez Gminę Goworowo,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goworowo.
12 września 2016 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy Goworowo.
Rada Gminy podjęła 3 uchwały w sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Goworowo na lata 2016-2028,
- zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016,
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Czerwin na realizację zada-

nia pn.: Przebudowa drogi
gminnej nr 250311W relacji
Laski Włościańskie - Sokołowo - Księżopole – od skrzyżowania z drogą powiatową
nr 2564W do skrzyżowania z
drogą powiatową nr 2563W”
Praca w Komisjach:
Odbyły się 3 wspólne posiedzenia komisji Rady Gminy Goworowo, na których omówione zostały projekty uchwał oraz sprawy
bieżące.
Sołectwa:
W sołectwach naszej gminy odbywają się zebrania
wiejskie w sprawie ustalenia przedsięwzięć w ramach funduszu
sołeckiego na 2017 r. Składanie wniosków przez Sołectwa do
Wójta Gminy o uwzględnienie realizacji przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2017 r. upływa z dniem 30 września b.r.

E. Owczarek

Informacja

W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Goworowo podpisała umowę na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w ilości 136,88 Mg na kwotę
27.644,00 zł.
Przypominam, że istnieje możliwość ciągłego składania wniosków na
odbiór i utylizację eternitu, które zostaną uwzględnione w kolejnych naborach.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Goworowo pok. 19 - P. Jolanta Zalewska.
Zalewska Jolanta

Mityng Lekkoatletyczny Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Mazowieckiego
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie oraz członkowie Stowarzyszenia Osób i Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych „ Jesteśmy Betanią ‘’ po raz drugi zaprezentowali swoje talenty sportowe biorąc aktywny udział w mityngu lekkoatletycznym skierowanym do osób niepełnosprawnych. Mityng ten
docelowo przeznaczony był dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, które funkcjonują na terenie województwa mazowieckiego. To wyjątkowe zdarzenie sportowe zorganizowane zostało na
Stadionie Lekkoatletycznym w Myszyńcu. Reprezentanci ŚDŚ
Czarnowo oraz Stowarzyszenia „Jesteśmy Betanią” brali udział w
sześciu konkurencjach: skok w dal z miejsca, bieg na 100m panów,
chód na 50 m, rzut piłką lekarską, bieg na 100 m pań oraz wyścigi
na wózkach (50 m)

W duchu przyjaznego współzawodnictwa i dobrej zabawy udało
nam się zdobyć nagrody :
Kazimierz Korpikiewicz - skok w dal z miejsca – pierwsze
miejsce (złoty medal),
Anna Kulesza - chód na 50 m – pierwsze miejsce (złoty medal),
Monika Pasterczyk – wyścig na wózkach 50 m – drugie miejsce
(srebrny medal),
Marcin Dziełak – rzut piłką lekarską – trzecie miejsce (brązowy
medal),
Jolanta Kulesza - bieg kobiet na 100 m- czwarte miejsce,
Tomasz Pazuła – bieg mężczyzn na 100 m – czwarte miejsce.
Mamy ogromną nadzieję, że dane nam będzie powtórzyć sukcesy sportowe biorąc udział w kolejnych tak doskonale
zorganizowanych imprezach sportowych.
Martyna Ślubowska - Kanclerz
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Zawody sportowo - pożarnicze
18 września 2016 r. na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej w Kuninie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze
jednostek OSP z terenu gminy Goworowo. W zawodach uczestniczyło sześć jednostek OSP , Czarnowo, Goworowo, Kunin,
Kruszewo, Lipianka i Pasieki. Organizatorem toru przeszkód i
dyscyplin była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w
Ostrołęce. Oceny z przebiegu zawodów dokonała również komisji z Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce. Zwycięzcą zawodów
została jednostka OSP Kruszewo, drugie miejsce zajęła jednostka OSP Goworowo, natomiast trzecie miejsce zdobyła jednostka OSP Pasieki.
Zwycięska jednostka OSP Kruszewo będzie reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym w zawodach sportowo – pożarniczych.
Wszystkim strażakom uczestniczącym w zawodach
serdecznie dziękujemy za aktywny udział.
Ewa Burzycka

Bio ogródek w Lipiance.
Nieformalna grupa kobiet z Lipianki
pod nazwą „Szeptuchy” zadbały o zachowanie
bioróżnorodności. Założyły więc pokazowy
ogród z rodzimymi odmianami kwiatów, ziół i
krzewów sprzyjających zapylaczom i pszczołom
miododajnym. Ogród można zwiedzać przy
Ośrodku Edukacji Regionalne.
W wyniku intensywnych upraw i rozwoju cywilizacji wystąpił zanik bioróżnorodności.
W zastraszającym tempie giną odmiany roślin,
rasy zwierząt, całe ekosystemy. Jednym z prostych sposobów działania na rzecz ochrony
różnorodności biologicznej jest zakładanie
ogródków, w którym będą rosły znane od lat
kwiaty i krzewy charakterystyczne dla danego
regionu. Założone przez nas ogrody uratują od
wyginięcia stare lokalne odmiany irysów, lili,
dali, malw, które co roku uprawiały nasze mamy.
Tradycyjne ogrody są ogromnym bogactwem
polskiej kultury i pięknem naszej wsi. Barwne kwiaty stwarzają źródła pokarmu dla pożytecznych owadów zapylających, których przetrwanie jest zagrożone. Problem ginięcia pszczół miododajnych nie
jest już tylko lokalnym a globalnym problemem.
Mieszkańcy oraz zaproszeni do współpracy partnerzy
wraz z realizatorkami projektu stworzyły miejsce, które z biegiem
czasu nada odpowiedniego wzrostu i rozkwitu posadzonym bylinom
a pszczołom pokarm. Ogród będzie wizytówką wsi Lipianka, miejscem spotkań, relaksu, ścieżką dydaktyczną dla pokoleń. W ogrodzie zamontowane są tablice opisujące gatunki krzewów i ziół, do
dyspozycji dla najmłodszych są gry karciane. Dla pszczół ustawiono
ule, które służyć będą także do prowadzenia lekcji edukacyjnych z
pszczelarzem. W tworzeniu ogrodu pomagali członkowie ochotniczej straży pożarnej, członkinie koła gospodyń wiejskich, mieszkańcy Lipianki, pacjenci ośrodka Monar w Lipiance. Domki dla zapylaczy, które wykonano na zajęciach klubu majsterkowicza w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zostały zamieszczone wokół ogródka. Na otwarcie ogrodu „Szeptuchy” zaprosiły grupy z gminy Goworowo - tj. Dziewczyny jak maliny z Brzeźna,
Ponikwi Dużej, klub seniora Jesienne kwiaty, klub seniora Rozma-

ryn z Kunina oraz z Lipianki. Na spotkanie przybyła Wójt gminy
Goworowo, radny powiatu ostrołęckiego i skarbnik gminy.
„Szeptuchy” dodatkowo pozyskały sadzonki kwiatów od właścicieli ogródka z Kruszewa, którzy w konkursie na najpiękniejszy
tradycyjny ogródek wiejski dwukrotnie wygrali i ich ogród został
zamieszczony w publikacji poświęconej tradycyjnym ogrodom na
terenie 3 gmin objętych działaniem LGD "Zaścianek Mazowsza".
Uczestnicy otwarcia zadeklarowali, że sukcesywnie będą zasilać
bio ogród w Lipiance. Radny powiatu ostrołęckiego Antoni Mulawka zaproponował, aby w tym ogrodzie organizować cykliczne
spotkania dla grup aktywnie działających na terenie gminy Goworowo.
„Szeptuchy” zapraszają do odwiedzania ogrodu grupy
szkolne, koła zainteresowań, kluby młodzieżowe i dorosłych. Zachęcają do dzielenia się sadzonkami tradycyjnych
kwiatów i krzewów. Działanie, które zrealizowały „Szeptuchy”
zostało dofinansowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie.
Agata Majk
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Podsumowanie zajęć wakacyjnych w gminie Goworowo
Na terenie gminy odbyło się wiele różnorodnych form
zajęć grupowych, imprez rozrywkowych i wiele innych atrakcji dla
dzieci i młodzieży w celu zapewnienia im bezpiecznego wypoczynku letniego.
Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego dyrektorzy i
nauczyciele szkół przeprowadzili prelekcje i rozmowy z uczniami na
temat bezpieczeństwa podczas wakacji:
- prawidłowego i bezpiecznego zachowywania się na drogach, w
lasach, kąpieliskach oraz sposobów reagowania na niespodziewane i niebezpieczne zdarzenia.
Przeprowadzono kontrole stanu technicznego placów
zabaw i boisk sportowych.
Dyrektorzy szkół w Goworowie, Kuninie i Pasiekach – w
celu zapewnienia rozrywki i opieki dzieciom – organizowali podczas
wakacji zajęcia edukacyjno-sportowe, gry i zabawy. Do organizacji
tych zajęć dołączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie
wraz z filią w Żabinie.
Przez całe wakacje dzieci i młodzież mogły korzystać z boiska ORLIK w Goworowie, pod nadzorem trenerów (animatorów), uczestniczyć w zajęciach sportowych oraz uczyć się pływania na basenie
AQUA – FUN pod nadzorem wykwalifikowanych ratowników.
W świetlicach GOKSiR w Goworowie i Brzeźnie dzieci
mogły grać w gry zespołowe, korzystać z sali komputerowej, bawić
się i rozwijać swoje zainteresowania.
GOKSiR w Goworowie przez miesiące lipiec i sierpień
organizował wiele zajęć sportowych - odbywały się mecze, turnieje,
zawody. Przeprowadzano różnorodne warsztaty
edukacyjne: nauka gry na różnych instrumentach , zajęcia teatralne,
plastyczne, malowanie i rysowanie.
Zorganizowano biwak dla dzieci w Brzeźnie i wycieczkę
nad morze do miejscowości Sianożęty k/ Kołobrzegu.
W Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance odbyły się
półkolonie ( zajęcia sportowe i plastyczne), z których skorzystało

40 dzieci, a także odbyły się kolonie ( z programem profilaktycznym), z których skorzystało 25 dzieci, 14 dzieci wyjechało na
kolonie do Słupi k/ Myśligoszcza na Mazurach – zorganizowane
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, a 20
dzieci wyjechało na kolonie do Krynicy Zdrój - zorganizowane
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce w ramach
programu „Pogodne lato”.
GOKSiR w Goworowie w celu aktywnego i bezpiecznego wypoczynku organizował też wycieczki rowerowe i spływy
kajakowe.
W okresie wakacji nie zabrakło też dużych imprez
rozrywkowych. Świętojańskie granie, które odbyło się na placu
targowym nad rzeką Orz w Goworowie, było pierwszą imprezą
masową w okresie wakacji 2016r. zorganizowaną przez
GOKSiR w Goworowie ( 26 czerwca ).
Podczas VI Goworowskich Targów Przedsiębiorczości
w dniu 05 czerwca 2016r. odbył się Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy Goworowo, w którym uczestniczyło około 100 osób.
Wiele atrakcji i zabawy mieli też uczestnicy pikniku
„Noc z gwiazdami pod gwiazdami” . Ta impreza plenerowa
skierowana była do wszystkich mieszkańców gminy i turystów.
Odbyła się w dniach 23-24 lipca 2016r. w Szarłacie nad Narwią.
Organizatorem był GOKSiR w Goworowie.
Porządek i bezpieczeństwo podczas imprez masowych zapewniali czynnie uczestnicząc w każdej z nich funkcjonariusze Posterunku Policji w Goworowie na zasadzie współpracy z organizatorami tej formy wypoczynku i zabawy.
W czasie letnich wakacji 2016 roku na terenie gminy
Goworowo nie odnotowano żadnych problemów związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa wypoczywającym na wakacjach
dzieciom i młodzieży szkolnej.
Bożena Ptak

Narodowe Czytanie 2016
Zanim rozpoczęliśmy wspólną publiczną
lekturę powieści Henryka Sienkiewicza „ Quo Vadis”, zostało przeczytane Przesłanie Prezydenta RP
Andrzeja Dudy przez studentkę Anetę Dudziec.
Z tekstem „ Quo Vadis” zmierzyli się:
Sekretarz Gminy Goworowo Antoni Mulawka,
mieszkanka Goworowa Jadwiga Pianko, pracownik
ŚDS w Czarnowie Magdalena Dudziec, Irena Wojciechowicz i Renata Dawidowska pracownicy GBP
w Goworowie Krystyna Reluga kierownik GBP w
Goworowie.
Przygotowanych fragmentów tekstu słuchały seniorki z Goworowa. Cieszy fakt, że mieszkańcy Goworowa chcieli zarówno słuchać, jak i czytać powieść Henryka Sienkiewicza „ Quo Vadis”.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
do Akcji Narodowego Czytania.
Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie i jej filie biblioteczne 03 września 2016 roku po raz pierwszy włączyła się w ogólnopolską Akcję Narodowego Czytania.

Krystyna Reluga
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Wakacyjne zajęcia w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie wraz z filią w Żabinie
przygotowała zajęcia dla dzieci przebywających w czasie wakacji na wsi,
czytelników biblioteki, jak również dzieci, które przyjechały w odwiedziny do
swoich rodzin. Dzięki zaproponowanemu programowi zajęć, dzieci mogły
wypełnić swój wolny czas twórczą, a przy tym przyjemną i wesołą zabawą.
Jedną z różnorodnych rozrywek to głośne czytanie przez pracownika biblioteki dla grupy przedszkolaków, które odwiedziły bibliotekę wraz z opiekunem. Podczas trwania wakacyjnych spotkań ich uczestnicy aktywnie brali
udział w różnych formach zajęć odbywających się w bibliotece. Na zaję-

ciach dzieci poznały piankolinę, którą wyklejały dowolne
kształty, kierując się swoją wyobraźnią. Maleńkie kuleczki
przyniosły dzieciom sporo wesołej zabawy. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za aktywny udział w wakacyjnych
zajęciach w bibliotece.
„Wakacje ze sztuką” w Filii Bibliotecznej w Żabinie również cieszyły się dużą popularnością. Już od początku wakacji dzieci przychodziły do biblioteki z radością
i zainteresowaniem. Dzieci chętnie rysowały, malowały i
wyklejały, oraz słuchały bajek, jednak największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z masą solną. Wyobraźnia dzieci nie miała granic. Tworzyły z masy solnej przeróżne rzeczy często zupełnie abstrakcyjne. Jednak najważniejsze taka praca twórcza sprawiała dzieciom radość. A praca przy tworzeniu różnych rzeczy z masy solnej bardzo rozwija zdolności manualne oraz myślenie
abstrakcyjne u dzieci.
Po stworzeniu swoich figurek, były one wypiekane w piecu, a następnie dzieci kolorowały je wszystkimi
kolorami tęczy. Jeśli któreś z dzieci miało ochotę to mogło
zabrać wszystkie swoje dzieła do domu. Część prac jednak dzieci pozostawiły by wszyscy przybyli do biblioteki
mogli je podziwiać.
Dzieci bardzo cieszyły się z możliwości uczestnictwa w wakacjach i spędzenia tego czasu w bibliotece,
na zabawie i przebywaniu z rówieśnikami.
Renata Dawidowska

Pożegnanie lata w ŚDS w Czarnowie. Dożynki 2016
Dożynki jako święto, które w swej istocie ma stanowić formę podziękowania za ukończenie żniw i prac polowych, zwiastuje również nieuchronny koniec lata, a co za tym idzie, nadejście jesieni. Uczestnicy ŚDS
Czarnowo oraz członkowie Stowarzyszenia Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawny „Jesteśmy Betanią” jak co roku aktywnie włączyli się w organizację gminnych dożynek poprzez przygotowanie własnego stoiska. Najmłodsi uczestnicy spotkania dożynkowego mogli dać ujście swoim arty-

stycznym zdolnościom podczas własnoręcznego przyozdabiania różnorodnych, przygotowanych na tę okazje
figurek z masy solnej. Nie zabrakło również wystawy prac
stworzonych przez naszych uczestników w trakcje zajęć w
ŚDS Czarnowo.
Martyna Ślubowska – Kanclerz

Festiwal Piosenki Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych w Ostrowi Mazowieckiej
26.08.2016 r. uczestnicy ŚDS w Czarnowie
wzięli udział w festiwalu piosenki patriotycznej w Ostrowi
Mazowieckiej. W konkursie wzięło udział 10 ośrodków z
różnych części województwa. Uczestnicy ŚDS w Czarnowie wykonali 2 piosenki patriotyczne pod okiem pani Kasi
muzykoterapeuty z ośrodka w Czarnowie. Marcin i
Agnieszka zostali nagrodzeni nagrodą pocieszenia, ale
występ był bardzo udany i owocny. Dla nas są wygranymi.
Opiekunowie i uczestnicy wrócili w dobrych humorach z
koszem pełnym słodyczy. Wierzymy, że następnym razem będzie już tylko lepiej.
Magdalena Dudziec
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Pamiętamy o zmarłych pedagogach
Na goworowskim cmentarzu spoczywają dwie nauczycielki, których groby z biegiem czasu uległy zniszczeniu. Maria Decówna była nauczycielką Państwowej Szkoły Powszechnej w Goworowie, zmarła 29 listopada 1932 r. w wieku 26 lat. Stefania Babulanka pracowała w Państwowej
Szkole Powszechnej w Szczawinie, zmarła 5 czerwca 1935 r. w wieku 31
lat. Pełniły swe obowiązki w okresie międzywojennym z dala od stron rodzinnych i swych najbliższych, dlatego nikt przez ponad 80 lat
nie konserwował ich nagrobków. Od kilku lat utrzymaniem czystości miejsca
spoczynku nauczycielek, składaniem kwiatów i paleniem zniczy zajmowała
się wraz z uczniami nauczycielka Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie
pani Barbara Gołębiewska. Wcześniej opiekę nad grobami zainicjowała
wraz z samorządem uczniowskim pani Małgorzata Długokęcka. Stanem
grobów zainteresowała się też nauczycielka Zespołu Szkól Nr 1 w Goworowie, pani Mirosława Duch.
Na początku tego roku powstał trzyosobowy zespół, w skład
którego obok pań Barbary Gołębiewskiej i Mirosławy Duch wszedł też piszący te słowa. Postanowiono, o ile to możliwe, odrestaurować istniejące
nagrobki, zbierając na ten cel dobrowolne koleżeńskie datki wśród nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów szkół z Goworowa
i Szczawina. Po dokładnych oględzinach okazało się, że stan obu nagrobków nie pozwala na ich restaurację i jedynym wyjściem
(po udokumentowaniu ich stanu) jest rozbiórka i budowa nowych. Wykonawstwa prac podjęli się panowie: Stanisław Skrzecz i Łukasz Dąbrowski z
Goworowa.

tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Artykuł
poświęcony Jadwidze Dudziec autorstwa Ireny Minoty,
ukazał się w Biuletynie gminnym „W dolinie Orza”, nr 9 z
marca 2013 r., na stronie 11. O Jadwidze Dudziec pisał
też Jerzy Dziewirski w książce „Goworowo i okolice” na
stronie 320. Postać naszej rodaczki starał
się przypomnieć nieżyjący już pan Zdzisław Piórkowski,
miłośnik historii regionu, żołnierz AK, autor m.in. umieszczonej w kościele tablicy upamiętniającej żołnierzy podziemia oraz obelisku w centrum Goworowa poświęconego
ofiarom II wojny światowej i represji stalinowskich. Nie
było to jednak możliwe w czasach, gdy o żołnierzach AK
mówiło się źle lub wcale. Po jego śmierci zbieraniem informacji oraz odszukaniem grobu bohaterki na wileńskiej
Rossie zajęła się pani Irena Minota, wieloletnia nauczycielka i dyrektor, początkowo Zasadniczej Szkoły Rolniczej a potem Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie.
Dzięki jej staraniom nauczyciele i pracownicy ZSP
w Goworowie 10 listopada 2014r. złożyli kwiaty na grobie
naszej rodaczki w imieniu mieszkańców gminy Goworowo.
Fundatorami pamiątkowej tablicy na goworowskim cmentarzu są krewni Jadwigi Dudziec, państwo Eugenia i Jerzy
Zubkowie.

Fotografia 2. Nowe nagrobki oraz płyta poświęcona pamięci Jadwigi
Dudziec, autor Mirosława Duch

Fotografia 1. Zniszczone nagrobki, autor Barbara Gołębiewska

Obok wykonania nagrobków dwu wspomnianych nauczycielek,
postanowiono umieścić w tej samej kwaterze tablicę poświęconą pamięci
Jadwigi Dudziec, urodzonej w Jaworach nauczycielce, harcerce i żołnierzowi AK, która poległa w czasie wyzwalania Wilna, pośmiertnie uhonorowanej

W dniu 21 października o godzinie 12°° odprawiona zostanie w kościele w Goworowie msza św. oraz
odsłonięcie przez przedstawicieli rodziny Jadwigi Dudziec,
pamiątkowej tablicy na cmentarzu. Na uroczystości zapraszamy w imieniu społeczności Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie oraz Zespołu Szkół Nr1 w Goworowie.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za pomoc
w uporządkowaniu miejsca pochówku nauczycielek. Zwracamy się również z prośbą o datki aby dokończyć finansowania dzieła.
Piotr Kosiorek

Kazimierz Sopuch w Goworowie
Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie w dniu 23.09.2016
roku zawitał na spotkanie poeta dr hab. emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego, urodzony we wsi Jawory Wielkopole gmina Goworowo Kazimierz Sopuch. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie im.
Papieża Jana Pawła II. Wzięła w nim udział młodzież z gimnazjum wraz

wychowawczynią Barbarą Grabowską. Spotkanie udało
się zorganizować dzięki współpracy z Miejską Biblioteką
Publiczną im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce w ramach Qpiszewiady.
Krystyna Reluga
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Obóz Harcerzy z Zespołu Szkół Nr1 w Goworowie
W czasie wakacji od 11 lipca 2016r. do 24 lipca2016r. nasi harcerze z
próbnej drużyny przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie przebywali w Kierwiku
na obozie harcerskim. Wyruszyliśmy o godzinie 9:00 z parkingu pod stadionem
w Ostrołęce. Na stanicę dotarliśmy około 12. I WITAJ PRZYGODO!!! Kąpiel w
jeziorze, chrzest obozowy, pionierka obozowa, musztra, ćwiczenia pierwszej
pomocy, strzelanie z łuku i karabinku, pierwsze kroki młodych żeglarzy z druhem komendantem, wspinaczka, zdobywanie sprawności i każdego dnia wieczorem ognisko, śpiewanie piosenek harcerskich . Poniższe zdjęcia pokażą
więcej… Potem przyszedł rozstania czas i nie będzie nas na polanie tylko pozostanie po namiotach ślad.
Elżbieta Bieniecka

Sadzenie roślin ozdobnych przy szkole w Szczawinie
Dnia 1 pażdziernika 2016 roku z inicjatywy Pana Jacka Dobrzyńskiego – dyrektora ZS Nr 1 w Goworowie odbyła się akcja sadzenia roślin ozdobnych. W pracach wokół budynku Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie licznie uczestniczyli rodzice i nauczyciele.
Po zakończeniu prac kierownik – Barbara Rutkowska zaprosiła wszystkich uczestników na poczęstunek przy ognisku. Zebrani wyrazili zadowolenie, iż teren wokół szkoły staje się coraz ładniejszy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły
się do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia.
Barbara Rutkowska

Robotyka dla smyka – nowatorskie zajęcia w Szkole Podstawowej w Kuninie
Wraz z początkiem roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęły się w
Szkole Podstawowej w Kuninie zajęcia robotyki. Warsztaty odbywają się w
soboty w dwóch grupach: młodszej – dzieci w wieku 6-9 lat oraz starszej –
dzieci w wieku powyżej 10 lat.
Robotyka to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy łącząca mechanikę, automatykę, sensorykę, informatykę i cybernetykę. Dla dzieci uczestniczących w zajęciach to przede wszystkim nowatorska i ciekawa forma
spędzania wolnego czasu łącząca naukę z zabawą. Uczniowie na każdych
zajęciach tworzą niezwykłe konstrukcje różnych maszyn, pojazdów, robotów o nieograniczonych możliwościach. Uczą się przy tym podstaw programowania, gdyż każdy robot po zbudowaniu wyposażany jest w szereg instrukcji do wykonania, czyli program.
Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a ich organizacja była możliwa dzięki współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie
Nowoczesnych dla Wsi, które od lipca 2016 roku w partnerstwie z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z Goworowa, Brańszczyka i Rząśnika
oraz Szkołą Podstawową w Kuninie realizuje projekt konkursowy pn. „Moc
wsparcia”. Celem projektu jest wzrost kompetencji rodzin w wychowaniu
dzieci, poprzez działania programu profilaktycznego „Rodzina - w drodze na
szczyt”.
W projekt wpisane są następujące działania:
1) wsparcie rodzin w zakresie rozwoju ich kompetencji wychowawczych,
obejmujące działania doradcze, edukacyjne i opiekuńcze;
2) rozwój specjalistycznego poradnictwa rodzinnego obejmującego relacje

rodzinne i komunikację wewnątrzrodzinną;
3) wsparcie w rozwoju osobistym dzieci i młodzieży poprzez realizację zajęć kulturalno-edukacyjnych umożliwiających twórcze i aktywne spędzanie czasu wolnego.
Od 19 września 2016 r. w ramach wspomnianego przedsięwzięcia prowadzone będą w szkole zajęcia filipińskiej
sztuki walki – „KALAKI”.
Projekt „Moc wsparcia"\” jest realizowany przy finansowym
wsparciu Województwa Mazowieckiego.
Paweł Jagielski
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Najtrudniejszy pierwszy krok

Pierwsze dni dzieci w przedszkolu są trudne dla rodziców, ale
przede wszystkim dla maluchów rozpoczynających edukację przedszkolną.
Dziecko bowiem na wiele godzin pozbawione jest bezpiecznego, rodzinnego domu, najbliższych mu osób, na których pomoc i wsparcie mogłoby
liczyć w każdej chwili. W zamian otacza go całkiem nieznany świat z obcą
panią i sporą grupą rówieśników. Olbrzymia sala, długi korytarz i łazienka
większa niż w domu, sprawiają, że dziecko czuje się zagubione i przestraszone – tęskni za rodzicami i odczuwa niepokój. Taka sytuacja dla wielu
dzieci stanowi wyzwanie, które podejmują bez nadmiernego wysiłku, dla
innych natomiast jest ciężarem, któremu nie mogą podołać. Czy takie
dziecko zaakceptuje nową sytuację, odnajdzie się w grupie, sprosta zadaniom oraz wymaganiom placówki zbiorowego wychowania? Wszystko to
zależy od nas, dorosłych, naszego zaangażowania w proces adaptacyjny i
życzliwej, twórczej postawy.
W naszym przedszkolu już od 10 lat pomagamy przyszłym przedszkolakom przełamać lęk przed przedszkolem, realizując program adaptacyjny „Jestem przedszkolakiem”. Głównym celem programu jest:
- ułatwienie startu przedszkolnego nowo przyjętym dzieciom i ich rodzicom,
- skrócenie czasu adaptacji dzieci do przedszkola,
- nawiązanie relacji z rodzicami oraz integracja ze środowiskiem przedszkolnym.
Realizacja programu rozpoczęła się 14 czerwca 2016 r. spotkaniem organizacyjnym z rodzicami. Na pierwszym spotkaniu rodzice otrzymali pakiet informacji na temat pracy przedszkola oraz instruktaż, co należy
zrobić, aby ich pociechy jak najłagodniej przeżyły stres rozstania i lekko
zniosły proces adaptacyjny. Każdy z rodziców otrzymał kartę informacyjną
„Dobre rady”. W celu lepszego i szybszego poznania dziecka, jego upodobań i potrzeb oraz oczekiwań wobec naszej placówki, wśród rodziców rozprowadzane zostały ankiety informacyjne o dziecku oraz kontrakt wzajemnych oczekiwań.

W dniach 4-7.07.2016 r. realizowano kolejne
elementy programu. 19 dzieci z 21 nowo przyjętych poznawało przedszkole, jego otoczenie oraz swoją przyszłą
panią. Spotkania przyniosły zamierzony efekt. Już trzeciego dnia dzieci ku zaskoczeniu rodziców odważnie i ochoczo podjęły próbę rozstania się. Pozostając pod opieką
pani Wiesławy Wasilewskiej wzięły udział w pierwszych
zajęciach. Efekt prac dzieci był zaskakujący. Zdumieni i
szczęśliwi rodzice z trudem powstrzymywali się od łez.
Wszyscy uczestnicy programu z uśmiechem na twarzy
pożegnali się z przedszkolem, by po wakacjach odważnie
przekroczyć jego próg.
W trakcie trwania programu adaptacyjnego
równolegle funkcjonował jeden oddział dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny, na który uczęszczało 14 przedszkolaków. Prowadzone były również prace remontowe
wynikające z zaleceń Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Ostrołęce. Zgodnie z zaleceniami
wymieniono wszystkie obudowy kaloryferów, zdemontowano panele ścienne w sali zajęć i jadalni, pomalowano

powierzchnie ścian w tych salach oraz ułożono nowe panele podłogowe. Wymienione zostały również spróchniałe
elementy w zestawie sprawnościowym ze zjeżdżalnią i
równoważnią ruchomą na placu zabaw. Łączny koszt
wykonanych prac remontowych to 9 233, 36 zł.
Wszystkie podjęte działania przyczyniły się do tego, że od
nowego roku szkolnego 2016/2017 zadowolone dzieci
będą uczęszczały do bezpiecznego, czystego i nieco odmienionego przedszkola.
Wiesława Wasilewska

Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2016 r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej w Pasiekach nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2016/2017.
Oficjalna część rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły
i odśpiewania hymnu narodowego. Na uroczystym apelu spotkali się dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i licznie przybyli rodzice. Na uroczystość przybyła wójt gminy – Małgorzata Kulesza, która życzyła wszystkim sukcesów w pracy i nauce.

Dyrektor A. Grabowski przywitał zgromadzonych na uroczystości oraz przekazał informacje na temat
organizacji pracy w nowym roku szkolnym 2016/2017.
Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną, po której udali się do sal lekcyjnych na spotkania
z wychowawcami.
A. Solmińska
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Wycieczka do planetarium

W dniu 06.10.2016 odbyła się wycieczka jednodniowa do Olsztyna , w której wzięło udział 42 uczniów w tym 6 ubiegłorocznych absolwentów szkoły podstawowej w Pasiekach. Wycieczkę zorganizowały: Urszula
Napiórkowska i Monika Długołęcka. O godzinie 5:50 przed naszą szkołę
przyjechał autokar, który zabrał gromadkę uczniów na wycieczkę do Olsztyna. Podróż przebiegała bez większych kłopotów, dlatego autokar wycieczkowy dotarł do celu około godziny 9:00. Pierwszym punktem wycieczki było
zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Następnie cała grupa

udała sie do Planetarium na projekcję dydaktyczną- Spacer po Kosmosie. Kolejny przystanek na trasie
naszej wycieczki to park rozrywki
Bartbo. Pogoda spłatała nam figla i
nie mogliśmy skorzystać z atrakcji
jakie zaplanowaliśmy.
Bawiliśmy się jednak znakomicie.
Chłopcy rozgrywali turnieje na symulatorach gier, dziewczynki uczestniczyły w warsztatach technicznoplastycznych. Wykonywały ozdoby z
makaronu oraz własnoręcznie ozdabiały torby. Po zakończonych atrakcjach wszyscy posilili się pieczoną
kiełbaską przygotowaną prze organizatorów.
Ostatnim punktem wycieczki był posiłek w McDonald's, w Ostrołęce po
zakończeniu którego autokar dowiózł wszystkich uczestników szczęśliwie pod szkołę. Wycieczka była bardzo ciekawa i udana. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń
uczniowie wrócili do domów.
Tekst: M. Długołęcka
Foto: M. Długołęcka

Powiatowe zawody w piłce nożnej

2 października 2016r. na Orliku przy Zespole Szkół Nr1w Goworowie odbyły się Powiatowe Zawody w Piłce Nożnej Uczniów Szkół Podstawowych. Udział w rozgrywkach wzięło sześć drużyn:
- SP Kadzidło
- SP Myszyniec

- SP Czerwin
- SP Goworowo
- SP Olszewo Borki
- SP Baranowo
Zawodników i opiekunów przywitała Pani
Dyrektor Karolina Zacharek. Życzyła wszystkim zdrowej rywalizacji. Sędzią głównym zawodów był Pan
Michał Niechoda, który przedstawił zasady gry. Po
losowaniu utworzono dwie grupy i rozpoczęto mecze
w grupach. Po zakończonych spotkaniach w grupach wyłoniono po dwie drużyny, które zagrały w
półfinale. Następnie finał rozegrany został pomiędzy
drużyną z Kadzidła i zespołem z Myszyńca. Gra
była zacięta, zwyciężyli chłopcy z Kadzidła i uzyskali
awans do zawodów wyższego szczebla.
Podczas zawodów panowała miła atmosfera. Udział w turnieju wpłynął nie tylko na rozwój fizyczny, ale również na charakter uczniów wpajając
im takie cechy jak: wola walki, zasady fair - play,
życzliwość wobec przegranych, współpraca w zespole.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom i organizatorom zawodów. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
Elżbieta Bieniecka
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Co nowego w oświacie - nowy rok szkolny 2016/2017?

1 września 2016r. naukę we wszystkich typach szkół podjęło ok. 4 626
tys. dzieci i młodzieży oraz 383 tys. osób dorosłych, w ok. 28,5 tys. szkołach dla
dzieci i młodzieży i 3,8 tys. szkół dla dorosłych.
Według szacunkowych danych* liczba uczniów w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie ok. 210 tys., w tym około 74 tys. sześciolatków (około 18%). oraz 136 tys. 7 latków, w tym 45 tys. kontynuujących naukę
w klasie I, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę jako sześciolatkowie. Ponad 80% dzieci sześcioletnich (około 340 tys.) pozostanie w przedszkolu. W
sumie w wychowaniu przedszkolnym będzie uczestniczyło ok. 1 350 tys. dzieci.
Natomiast od nowego roku szkolnego 2016/2017 pracę podjęło ok. 670 tys. nauczycieli.
Wśród najważniejszych zmian związanych z początkiem roku szkolnego 2016/2017
wymienić można m.in.:
DZIECKO W PRZEDSZKOLU
Od 1 września 2016r. wychowanie przedszkolne objęło dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dodatkowo, od 1 września 2016r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne
dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Natomiast dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole
podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
OBOWIĄZEK SZKOLNY
Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od
7. roku życia. Natomiast dziecko sześcioletnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zatem do klasy pierwszej może pójść zarówno sześciolatek, jak
i siedmiolatek. Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców zostało przyjęte do klasy
pierwszej pod warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku
szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).
Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły
naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej mogą w roku szkolnym 2016/2017
kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
LIKWIDACJA SPRAWDZIANU DLA SZÓSTOKLASISTÓW
Uczniowie klas VI nie będą musieli zdawać ogólnopolskiego egzaminu
kończącego ich edukację na poziomie podstawowym. Sprawdzian dla szóstoklasistów zorganizowany w kwietniu 2016r. był ostatnim. Zamiast sprawdzianu Centralna
Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom narzędzia diagnostyczne, z
których mogą one dobrowolnie korzystać. Pozwoli to szkołom dokonać wstępnej
oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum).
DARMOWY PODRĘCZNIK
W roku 2016 szkoły otrzymują dotację celową dla uczniów klasy III szkoły
podstawowej na podręczniki do języka obcego oraz dla uczniów klasy V szkoły
podstawowej i uczniów klasy II gimnazjum na podręczniki wybrane przez szkołę.
Szkoły otrzymują również dotację na materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – V
szkoły podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum.
W związku z tym w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy I, II, IV
szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum mają zapewnione bezpłatnie podręczniki (zakupione z dotacji w latach poprzednich), a uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum mają zapewnione podręczniki zakupione z tegorocznej dotacji. Uczniowie klas I-V szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum mają
zapewnione materiały ćwiczeniowe zakupione z tegorocznej dotacji. Ponadto
uczniowie klasy I, II i III szkoły podstawowej otrzymali podręcznik zapewniony przez
MEN.

Rodzice uczniów, którzy we wrześniu rozpoczęli
naukę w klasie VI szkoły podstawowej oraz klasie III gimnazjum
kupili podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe we własnym zakresie zgodnie z listą podaną do publicznej wiadomości przez
dyrektora szkoły (np. na stronie internetowej szkoły).
Szkoły niepubliczne maja prawo wnioskować o dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, ale nie mają takiego obowiązku. W takim wypadku rodzice kupują podręczniki i materiały
ćwiczeniowe we własnym zakresie.
Przypominamy, że szkoły i uczniowie mogą korzystać
z bezpłatnych e-podręczników dostępnych na stronie
www.epodreczniki.pl. Oferta bezpłatnych podręczników obejmuje
e-podręczniki do wielu przedmiotów oraz dodatkowe materiały
dydaktyczne z których nauczyciele i uczniowie mogą korzystać
za pośrednictwem różnych urządzeń, w każdym miejscu i w
każdym czasie.
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO PODRĘCZNIKÓW DLA
UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Szkoły mają możliwość zapewnienia uczniom niepełnosprawnym kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do ich
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych w ciągu
całego roku szkolnego (uczniowie niepełnosprawni, którzy otrzymali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego po 20 września).
Możliwy będzie również zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiających odczyt podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w formie elektronicznej przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych.
Poszerzono listę podmiotów, które mogą potwierdzić
posiadane doświadczenia i osiągnięcia przez osobę ubiegającą
się o wpisanie na listę rzeczoznawców do spraw podręczników
przeznaczonych do kształcenia specjalnego.
ODWOŁANIE OD WYNIKU EGZAMINU MATURALNEGO
Wprowadza się możliwość odwołania od egzaminu
maturalnego. Od roku 2017 osoby przystępujące do egzaminu
maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie będą miały możliwość odwołania od decyzji okręgowej
komisji egzaminacyjnej w sprawie pisemnych wyników egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Powstanie niezależne Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego,
które składać się będzie z doświadczonych egzaminatorów oraz
ekspertów zajmujących się daną dziedziną nauki. Uczeń weryfikujący uzyskaną sumę punktów będzie miał gwarancję, że weryfikacji dokona osoba inna niż ta, która sprawdzała i oceniała jego
pracę. Uczniowie uzyskają także możliwość sfotografowania
pracy egzaminacyjnej podczas wglądu w nią.
UPORZĄDKOWANIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO
W wyniku nowelizacji rozporządzenia, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą kończyć się w najbliższy piątek po
20 czerwca, co oznacza, że najwcześniej może to nastąpić 21
czerwca, a najpóźniej – 27 czerwca. Zatem czas realizacji zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym zostanie skrócony o kilka dni. Widać ogromne zapotrzebowanie społeczne na
utrzymanie tradycji polskiej oświaty, zgodnie z którą zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze w szkołach kończą się w drugiej
połowie czerwca, ale nie w ostatnim dniu tego miesiąca. Dodatkowo skrócenie czasu przeznaczonego na realizację zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym pozwoli na
wcześniejsze rozpoczęcie, a w konsekwencji również zakończenie postępowania rekrutacyjnego do szkół.
c.d str. 12 —>
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INNOWACJE W SZKOŁACH
1 września 2016 roku uruchomiono pilotażowy program nauki programowania w szkołach. Zmiany spowodują, że elementem powszechnego kształcenia
informatycznego stanie się umiejętność programowania – jedna z podstawowych
kompetencji XXI wieku. Programowanie kształci takie umiejętności jak: logiczne
myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów; dobra organizacja pracy
podczas rozwiązywania problemów oraz budowa kompetencji potrzebnych do
współpracy, niezbędnych dzisiaj w niemal każdym zawodzie. Rezultatem finalnym
pilotażu będzie wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej.
MEN wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji rozpoczęło starania, aby każda szkoła w Polsce podłączona została do szerokopasmowego internetu. Dzięki
wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będzie
możliwe zbudowanie najnowocześniejszej w Europie kompleksowej sieci łączącej
wszystkie polskie placówki oświatowe, w których kształcą się dzieci i młodzież w
wieku od 6 do 19 lat oraz przeprowadzenie wśród nauczycieli cyklu szkoleń dotyczących programowania. Wsparcie w postaci szkoleń będą oferowały także kuratoria, placówki doskonalenia nauczycieli i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Trwają także prace nad założeniami Rządowego Programu „Aktywna
Tablica”, który pozwoli w ciągu trzech lat wyposażyć szkoły w urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych. Dodatkowo powołano 16
wojewódzkich koordynatorów do spraw innowacji w edukacji.
Zadaniem koordynatorów będzie nadzorowanie i monitorowanie działań
na szczeblu poszczególnych województw w ramach programu pilotażowego wprowadzenia nauczania programowania. Program ten zaplanowano w oparciu o innowacje pedagogiczne w wybranych szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych od
1 września 2016 r.
NOWE ZAWODY
Od 1 września uczniowie mają możliwość kształcenia się w czterech
nowych zawodach: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik
automatyk, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej oraz szkutnik. Dodatkowo utrzymana jest możliwość dalszego kształcenia w zawodach opiekunka dziecięca i asystentka stomatologiczna.
Od nowego roku szkolnego 2016/2017 uczniom, którzy uczęszczają
zarówno na zajęcia z religii jak i z etyki, przy wyliczaniu do średniej będą brane pod
uwagę oceny z obu przedmiotów.
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
W związku z objęciem dzieci sześcioletnich obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym od 1 września 2016r. zaczęła funkcjonować nowa
podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Określono w niej wymagania
jakie powinno spełniać dziecko, m.in. z zakresu czytania i pisania, a także umiejętności matematycznych niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.
DO SZKOŁY TYLKO Z DYPLOMEM MAGISTRA
W nowym roku szkolnym zwiększone zostały wymogi kwalifikacyjne
stawiane nauczycielom gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych (uczących
przedmiotów ogólnokształcących), placówek wychowania pozaszkolnego, burs,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
którzy muszą legitymować się dyplomem magistra. Zmiany nie objęły nauczycieli,
którzy nabyli kwalifikacje zgodnie z uprzednim stanem prawnym.
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO SKLEPIKÓW SZKOLNYCH
Od 1 września zgodnie z tzw. rozporządzeniem sklepikowym Ministerstwa Zdrowia
do szkół wróciły tzw. „drożdżówki”. Dotychczasowe obowiązujące przepisy zostały
uproszczone i złagodzone. W rezultacie do szkół powróciło m.in. pieczywo półcukiernicze oraz cukiernicze, w tym także drożdżówki, które muszą spełniać określone
kryteria zawartości cukru, tłuszczu i soli. W sklepikach można także kupić kanapki
przygotowane z różnego rodzaju pieczywa.
LIKWIDACJA TZW. „GODZIN KARCIANYCH”
Od 1 września 2016r. zostały zniesione tzw. „godziny karciane”. Dotychczas każdy nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum musiał poświęcić dwie
godziny w tygodniu, a nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej jedną godzinę – na
zajęcia pozalekcyjne. W związku z likwidacją obowiązku prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w dotychczasowej formule, został zniesiony obowiązek ich rozliczania.
Jest to rozwiązanie korzystne dla nauczycieli, bo oznacza odciążenie ich od nadmiernych obowiązków biurokratycznych.
NAGRODA DLA PROFESORA OŚWIATY I REJESTR DYSCYPLINARNY
Wprowadzono przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej
gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora
oświaty.
Rozszerzono na wszystkich nauczycieli wymóg niekaralności. Objęto
wszystkich nauczycieli przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nowe regu-

lacje uniemożliwiają zatrudnienie w charakterze nauczyciela w
przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej osoby, która
nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta
z praw publicznych.
Dodatkowo będzie stworzony rejestr dyscyplinarny
prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Będzie to na
pewno skuteczne narzędzie niedopuszczające do pracy z dziećmi
nauczycieli ukaranych najwyższymi karami dyscyplinarnymi –
zwolnienia z pracy z zakazem przyjęcia do pracy w oświacie przez
3 lata oraz wydalenia z zawodu.
WYDAWANIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
Wprowadzono przepisy zobowiązujące zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologicznopedagogicznych do wydawania opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju. Przepisy te mają na celu ujednolicenie
sposobu wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka. Działania te są możliwe niezależnie od tego czy
opinia jest wydawana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej czy przez zespół
opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej.
STANDARDY FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
Od 1 września 2016r. wprowadzono przepisy określające m.in. rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz
wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt
ich dzieci w tych placówkach.
Szczegółowe regulacje określają standardy funkcjonowania placówek, których działania skierowane są odpowiednio do
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania (m.in. młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych).
Wprowadzone zmiany mają na celu podniesienie efektywności i
jakości pracy wychowawczej, a także zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków. Dodatkowo położono większy nacisk na
przygotowanie wychowanków do samodzielnego, odpowiedzialnego życia poza placówką.
ZMIANA SYSTEMU EDUKACJI
Zapowiedziano zmiany w strukturze oświaty, której
założenia Minister Edukacji Narodowej przedstawiła podczas
konferencji podsumowującej Ogólnopolską Debatę o Edukacji
„Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” w Toruniu to: 8letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5letnie technikum oraz dwustopniowa branżowa szkoła, która zastąpi obecną zasadniczą szkołę zawodową.
Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Uczniowie rozpoczynający
naukę w klasie VI szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2017/2018 zamiast do I gimnazjum pójdą do VII klasy szkoły podstawowej.
Wszystkie zmiany w zakresie ustroju szkolnego są
punktem wyjścia i wynikiem toczących się od lutego br. dyskusji,
spotkań i rozmów z osobami zainteresowanymi sprawami edukacji. Pokazują kierunek działań i oczekiwania społeczne. Szczegółowe rozwiązania w postaci konkretnych projektów aktów prawnych będą kierowane do konsultacji społecznych i uzgodnień.
Wprowadzenie zmian to wieloletni proces, który będzie przeprowadzany etapami w sposób najmniej obciążający uczniów, z jednoczesnym zapewnieniem im poczucia bezpieczeństwa. Przy
opracowywaniu zmian struktury szkolnictwa zostanie również
wzięta pod uwagę obecna infrastruktura szkół.
* Całościowe dane dostępne będą w połowie listopada 2016r.
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