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VI Bieg Goworowski - „Bieg dla Zdrowia”

4 czerwca 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie przy współpracy z Wójtem Gminy Goworowo i Starostą Powiatu Ostrołęckiego, zorganizował VI Bieg Goworowski pod nazwą „Bieg dla Zdrowia” na dystansach 1 km, 3 km, 10 km.
Jako pierwsi do mety, na najdłuższym
dystansie drogi, dobiegli kolejno: Michał
Welber, Henryk Kuciejczyk i Krzysztof
Krukowski
Serdeczne podziękowania kierujemy
do wszystkich współtwórców i uczestników owego przedsięwzięcia, a przede
wszystkim do: Wójta Gminy Goworowo,
Starosty Powiatu Ostrołęckiego, sekretarza Gminy Goworowo, Dyrektora Zespołu
Szkół Powiatowych w Goworowie, Klubu
Sportowego „Orz Goworowo”, strażaków
Ochotniczej Straży Pożarnej z Goworowa, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Goworowie, policjantów
z Posterunku Policji w Goworowie oraz
W biegu wzięło udział 105 osób, wszy- przez następujące miejscowości: Goworo- wolontariuszy.
scy zawodnicy przekroczyli linię mety wo – Szczawin – Szczawin szkoła – DaniCelem imprezy jest uświadomienie
i otrzymali zasłużone medale. Trasa w ka- łowo – Rębisze Kolonia – Goworowo.
mieszkańcom gminy, że bieganie to znategorii Open na dystansie 10 km była dla
Tego typu bieg jest znakomitym komita forma spędzania czasu wolnego
tych chętnych uczestników, którzy czuli się sprawdzianem sprawności fizycznej, kon- połączona z dbaniem o własne zdrowie,
na siłach pokonać taką odległość na zróż- dycji, hartu ducha i ogólnej siły. Wśród jest to również świetna zabawa i integracja
nicowanym podłożu począwszy od asfaltu, zawodników była nie tylko rywalizacja z innymi uczestnikami oraz środowiskiem
poprzez drogę żwirową i piaszczystą.
o miejsce na podium, ale również walka ze lokalnym.
Hanna Siekierska
Szlak na dystansie 10 km przebiegał swoimi słabościami.
Martyna Trzcińska-Cieśluk

W Dolinie Orza 4 lipca 2017 r.
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Inwestycje w gminie Goworowo w 2017 roku
Począwszy od początku bieżącego roku
samorząd goworowski przystąpił do przygotowania i realizacji wielu ważnych inwestycji, które w niedalekiej przyszłości wpłyną na
poprawę życia mieszkańców.
Modernizacja stacji uzdatniania wody
W przeciągu kilkunastu ostatnich lat znacznie wzrósł pobór wody
z gminnego wodociągu. Wpływ na to miała
rozbudowa sieci wodociągowej (wszystkie
miejscowości podłączone są do sieci), pokaźne zwiększenie pogłowia bydła, duża
liczba działkowiczów spoza gminy, a także
skok cywilizacyjny w gospodarstwach domowych. Okazało się, że w okresach letniej suszy zaczyna brakować wody w sieci.
Dlatego też podjęto niezbędne działania
w celu likwidacji ważnego dla mieszkańców problemu poprzez realizację projektu
modernizacji dwóch największych stacji,

dostarczających wodę pitną. W ramach instalacji w Ponikwi Małej zainstalowane zostaną nowe pompy głębinowe, pobór wody
ze studni głębinowych zostanie zwiększony
do maksymalnej wydajności 150 m³ na godzinę, a objętość zbiorników retencyjnych
zostanie zwiększona z 600 m³ do 900 m³.
Przewidziano także wymianę złóż filtracyjnych i usprawnienie technologii uzdatniania wody. W stacji Brzeźno przewidziano
wymianę pompy głębinowej i układu technologicznego uzdatniania wody o wydajności 45 m³ na godzinę, montaż nowego
zbiornika retencyjnego o wielkości 100
m³ na wodę pitną i remont budynku stacji. Prace wykonuje firma AQUA-SOFT s.c.
K. Łukaszewicz E. Łukaszewicz z Białegostoku. Całkowita wartość modernizacji zamknie się kwotą 1 569 480,00 zł. 31 maja
2017 r. pomiędzy Gminą Goworowo reprezentowaną przez Wójta Gminy Goworowo
Małgorzatę Kulesza, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Goworowo Anny Pietras a Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Zastępców

Prezesa Zarządu Andrzeja Daniluka i Ryszarda Dziadaka została podpisana umowa
o preferencyjną i umarzalną w 40% pożyczkę w kwocie 1 270 000,00 zł. Ponadto będzie można odzyskać poniesiony na
realizację zadania podatek VAT w kwocie
293 480,00 zł.
Działania drogowe
W ramach prowadzonych prac przy
rozbudowie i remontach dróg na terenie
gminy Goworowo także w tym roku przewidziano szereg działań. W ramach budżetu Gminy Goworowo Radni postanowili
zabezpieczyć środki finansowe m. in. na
przebudowę i rozbudowę ul. Przechodniej
w Goworowie w kierunku Goworówka.
Inwestycja jest realizowana w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” przez ostrołęcką
firmę OSTRADA Sp. z o.o. za wynagrodzeniem 197 247,72 zł. Działania projektowo - budowlane zostaną dofinansowane
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”,
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020 do wysokości 63,63%
wydatków kwalifikowalnych.
W drugiej połowie roku samorząd zamierza wybudować nowe drogi asfaltowe.
Na realizację czekają projekty budowlane,
obejmujące drogę Damięty – Bobin (do
torów kolejowych), drogę w Grodzisku
Małym pomiędzy dwoma drogami powiatowymi oraz dwa odcinki dróg w Wólce
Brzezińskiej wzdłuż torów kolejowych oraz
od strony wsi Czernie. Łączna długość nowych dróg bitumicznych wyniesie niemal
4 kilometry.
Urząd Gminy Goworowo realizuje
także bieżącą poprawę nawierzchni gminnych dróg żwirowych. Większość lokalizacji remontów wskazali mieszkańcy
w ramach funduszu sołeckiego. Na ten cel
zakupiono 880 ton gruzu i 6380 ton pospółki
żwirowej. Kruszywa dostarcza i wbudowuje firma Kop – Trans Szczepański Krzysztof
z Wąsewa za kwotę 185 361,00 zł. Gmina
Goworowo będzie miała możliwość odzyskania ok. 30% wydatków, poniesionych
w ramach funduszu sołeckiego, od Woje-

wody Mazowieckiego.

Prowadzone są również prace projektowo – geodezyjne dla inwestycji, przewidzianych do wykonania w najbliższym
czasie. W ramach funduszu sołeckiego
zlecono przygotowanie projektów budowlanych przebudowy 4 ulic w Pasiekach
oraz dróg gminnych w Rębiszach Kolonii
i Wólce Brzezińskiej. Trwają także prace geodetów i projektantów przy drogach
Góry – Kobylin i Ponikiew Mała, gdzie
konieczne jest uregulowanie szerokości
i stanu prawnego gruntów. W ramach wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dróg gminnych Ponikiew Mała – Czernie oraz Wólka Brzezińska na bieżąco prowadzone są wyceny
i zapłaty za grunty, zajęte pod nowe drogi.
Rozwój infrastruktury sportowej
W okresie wakacyjnym rozpocznie
się budowa dwóch nowych boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Kuninie
i Pasiekach. W zakresie ogłoszonego postępowania przetargowego przewidziano
wybudowanie dwóch boisk o nawierzchni
poliuretanowej o wymiarach 25 x 50 m,
na których znajdą się place do gry w piłkę
ręczną, siatkową, koszykową i badmintona. Ponadto wybudowane zostaną bieżnie,
oświetlenie, monitoring i zakupione zostanie niezbędne wyposażenie. Inwestycja będzie realizowana przez Firmę Wielobranżową Magdalena Łach za wynagrodzenie
1 075 300,00 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu
rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.
Wzmacnianie lokalnej integracji
W okresie wakacyjnym rozpocznie
się budowa ogólnodostępnej i nieko-
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mercyjnej infrastruktury rekreacyjnej
w Kaczce, Żabinie i Damiętach. Na terenach
przy byłych szkołach podstawowych zbudowane będą wiaty rekreacyjne, miejsca na
ogniska, place zabaw, siłownie zewnętrzne.
Całość dopełni zieleń i mała architektura:
stoły, ławki, stoły do gry w szachy i chińczyka, kosze, stojaki itp. Kosztorysowa
wartość prac wyniosła 219 280,23 zł. Zadanie zostanie dofinansowane w kwocie
139 526,00 zł w ramach przedsięwzięcia MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej
Aktywności w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020 poprzez
Lokalną Grupę Działania „Zaścianek Mazowsza”, której członkiem jest Gmina Goworowo.
W ramach funduszu sołeckiego wsi
Goworowo przygotowany został projekt
budowlany budowy infrastruktury rekreacyjnej na działce pomiędzy Urzędem
Gminy Goworowo a budynkiem pocztowym w Goworowie. Projekt podzielony zo-
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stał na dwie części: ścieżkę edukacyjną oraz
plac zabaw z siłownią zewnętrzną. W obrębie ścieżki edukacyjnej wybudowane zostanie 18 pionowych tablic edukacyjnych,
składających się z puzzli z ławką (jeleń/łania, wilk/lis), światowidów (energia drzew,
zioła polne, rośliny łąkowe), gier edukacyjnych (krzewy, drzewa i krzewy liściaste,
drzewa liściaste, magia ziół, owady pożyteczne), zgaduj zgadula (grzyby jadalne,
grzyby trujące), lekcji dendrologii, kółko
i krzyżyk (z motywem zwierząt), leśnych
łamigłówek (owoce lasów, ptaki lasów, ssaki lasów), opowieści kredą. Wzdłuż ścieżki
edukacyjnej zaprojektowano ścieżkę sensoryczną o różnorodnej nawierzchni z kory
drzewnej, otoczaków, igliwia leśnego, żwiru rzecznego, karmnika ościstego, szyszek
leśnych, kamienia polnego, bruku drewnianego, półwałków drewnianych, piasku.
Założone zostaną ogrody dydaktyczne
z roślin wieloletnich w formie wielogatunkowego żywopłotu oraz 3 kąciki zielarskie.
Całość uzupełnią ławostół, ławki, zdrój do
wody, kosze, stojaki itp. Ścieżka edukacyjna umożliwi zdobycie wiedzy o otaczającej
faunie i florze, będzie kształtować postawy
odpowiedzialności za przyrodę, przekonania o konieczności dbania o otaczające

środowisko naturalne oraz rozwijać zainteresowania przyrodnicze, pozwoli promować i poznawać lokalne gatunki roślin
i zwierząt. Ścieżka sensoryczna pozwoli na
poznawanie przyrody różnymi zmysłami.
Prace budowlane w ramach projektu wykona firma Art-Bruk Paweł Łasiewicki za
kwotę 137 760,00 zł. Samorząd otrzymał
z WFOŚiGW w Warszawie promesę na
dofinansowanie zadania „Wzrokiem i dotykiem poznaję przyrodę – budowa ścieżki
edukacyjnej w Goworowie” w kwocie do
63 095,55 zł. Złożono także wniosek do
Starosty Ostrołęckiego o dofinansowanie
zadania w kwocie 25 000,00 zł. Na pozostałej części działki zainstalowane będzie
9 urządzeń dla dzieci z piaskowymi strefami bezpiecznymi, 6 urządzeń siłowni
zewnętrznej oraz ławki. Cały teren będzie
ogrodzony i oświetlony. Plac zabaw i siłownia realizowane będą z funduszu sołeckiego wsi Goworowo. W 2017 r. zostanie zamontowanych 5 urządzeń placu zabaw na
nawierzchni piaskowej, 2 ławki i żywopłot.
Prace te wykona firma Art-Bruk Paweł Łasiewicki za kwotę 28 290,00 zł.
Marek Radecki
Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Gmina
Goworowo
zawarła
z Województwem Mazowieckim umowę
nr RPMA.04.02.00-14-5353/16-00 o dofinansowanie Projektu „Efektywność energetyczna związana z termomodernizacją
budynku Szkoły Podstawowej w Kuninie
w gminie Goworowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej
IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020. W imieniu Gminy Goworowo umowę podpisała Małgorzata Maria
Kulesza - Wójt Gminy Goworowo, przy
kontrasygnacie Anny Pietras – Skarbnika
Gminy Goworowo. W imieniu Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, umowę podpisał Mariusz Frankowski – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych. Celem
projektu jest zwiększenie efektywności
energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kuninie w gminie Goworowo,

polegające na ulepszeniu sprawności wytwarzania, przesyłu i akumulacji energii cieplnej, skutkujące zmniejszeniem
rocznego zużycia energii w budynku. Do
realizacji tego celu niezbędne będzie ocieplenie obiektu polegające na termomodernizacji przegród zewnętrznych obiektu,
w tym ścian zewnętrznych i stropodachu. Projekt obejmował będzie również
przebudowę systemów grzewczych wraz
z instalacją odnawialnego źródła energii z ziemi, ocieplenie podłóg, wymianę
okien i drzwi zewnętrznych, wymianę
oświetlenia na energooszczędne, instalację zaworów podpionowych i termostatów oraz instalację kanalizacji deszczowej.
Instalacja gruntowych pomp ciepła, jako
odnawialnego źródła energii, przyczyni
się do spadku emisji gazów. Wiąże się to
także ze zmniejszeniem zapotrzebowania
na surowce energetyczne i obniżeniem
kosztów utrzymania obiektów. Całkowita kosztorysowa wartość projektu wynosi
1 164 172,96 PLN, a całkowite wydatki
kwalifikowalne
Projektu
to
1 164 049,96 PLN. Na realizację zadania

przyznano dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej
931 239,96 PLN i stanowiącej nie więcej niż
80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Gmina Goworowo
przeznaczy środki własne w wysokości
232 933,00 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 232 810,00 PLN. 9 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza podpisała umowę na
realizację projektu z firmą IN-KOL Spółka
z o.o. z Kolna za wynagrodzenie w kwocie
1 049 500,00 zł. Roboty budowlane mają
zostać wykonane do 20 października br.
W związku z oszczędnościami poprzetargowymi całkowita wartość projektu
wyniesie 1 060 570,00 zł, wartość wydatków kwalifikowalnych 1 060 447,00 zł,
a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 848
357,60 zł. Całkowity wkład własny Gminy
Goworowo wyniesie 212 312,40 zł.
Marek Radecki
Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska
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Praca Rady Gminy Goworowo
W II kwartale odbyły się 4 sesje:
23 marca 2017 r. odbyła się XXXIV sesja.
Radni podjęli 5 uchwał w sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
- zmian w budżecie Gminy Goworowo na
rok 2017,
- dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo,
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej
opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez
część roku.
24 kwietnia 2017 r. odbyła się XXXV sesja
Rady Gminy, na której podjętych zostało
5 uchwał w sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
zmian w budżecie gminy Goworowo na
rok 2017,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn.
„Podniesienie stanu technicznego drogi
powiatowej Nr 4403W (na terenie gminy
Goworowo) w ramach poprawy jakości
połączenia subregionalnego
struktury
komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach
PRO WM – RIT”,
- zmiany uchwały Nr XXVII/168/16 Rady
Gminy Goworowo z 14 listopada 2016
roku w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych zlokalizowanych na
terenie gminy Goworowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Goworowo oraz warunków i zasad korzy-

stania z tych przystanków.
- zmiany Statutu Gminy Goworowo.
15 maja 2017 r. odbyła się XXXVI sesja
Rady Gminy, na której podjęte zostały 2
uchwały w sprawie:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
- zmian w budżecie Gminy Goworowo na
rok 2017.
2 czerwca 2017 r. odbyła się XXXVII sesja.
Rada podjęła 3 uchwały, ale głównym
tematem sesji było przyjęcie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2016 r. i
absolutorium.
Małgorzata Kulesza - Wójt Gminy
przedstawiła multimedialną prezentację z
wykonania budżetu Gminy Goworowo za
2016 rok.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady
Karolina Łazicka zapoznała zebranych z
pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz do wniosku
komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Rada dokonała podsumowania wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2016
r. i bezwzględną większością głosów (11
za, 1 przeciw) udzieliła dla Wójta Gminy
Goworowo Małgorzaty Marii Kulesza absolutorium z tytułu wykonania budżetu

Codziennie pewna siebie

07.03.2017 r. dla uczestników grupy wsparcia rodzin wielodzietnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (opiekun grupy – Aneta
Biesiarska) zorganizował warsztat z okazji Dnia Kobiet. W ramach
spotkania zaplanowano warsztat pt.: „Codziennie pewna siebie”,
którego celem było poznanie technik komunikacji niewerbalnej służących budowaniu prawdziwej pewności siebie – od lęku do odwagi
w kreowaniu własnego życia. Warsztat zakończył się wyjazdem do
kina na film „Maria Skłodowska Curie”.
Spotkanie przebiegało w pozytywnej atmosferze, sprzyjało integracji grupy oraz nabyciu nowych umiejętności i wiedzy.
Aneta Biesiarska

gminy za 2016 r.
Małgorzata Maria Kulesza - Wójt Gminy podziękowała za udzielone absolutorium i zaufanie oraz za dobrą współpracę
radnym, sołtysom, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych i pracownikom Urzędu Gminy, którzy swoją pracą
przyczynili się do realizacji budżetu.
Antoni Mulawka - Sekretarz Gminy i
radny powiatu w imieniu Starosty Ostrołęckiego złożył podziękowania Radzie
Gminy oraz Wójtowi za bardzo dobrą
współpracę w realizacji zadań drogowych.
Rada Gminy podjęła także uchwałę
w sprawie zmiany Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Praca w komisjach
W komisjach omawiano i opiniowano projekty uchwał oraz zagadnienia
i tematy wynikające z przyjętych planów
pracy poszczególnych komisji.
Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok pod względem
celowości i legalności w procesie gospodarowania środkami publicznymi. Wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium
dla wójta gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r.
Elżbieta Owczarek
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Dzień Rodziny

Słoneczna niedziela 18 czerwca 2017 roku była dniem, w
którym po raz kolejny seniorzy z Gminy Goworowo oraz goście spotkali się na obchodach „Dnia Rodziny”, zorganizowanych przez Klub Seniora „Rozmaryn” w Kuninie oraz przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie. Impreza odbyła się na posesji Mieczysławy i Zdzisława Paprockich
w Szarłacie.
Jak co roku spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, Swoją obecnością zaszczycili ją: Wójt Gminy Goworowo – Małgorzata Maria Kulesza, Sekretarz Gminy Goworowo,
Radny Powiatu Ostrołęckiego – Antoni Mulawka, Kierownik
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– Barbara Kuczyńska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie, Filia Ostrołęka, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Marian Krupiński, Radny Gminy Goworowo – Jerzy Manowski, Radna Gminy Goworowo, pracownik GOKSiR
w Goworowie – Agata Majk.
W imprezie udział wzięli także przedstawiciele seniorów z
czterech gmin:
- Goworowo – Klub Seniora „Jesienne Kwiaty”,
- Długosiodło – Klub Seniora Chrzczanka Włościańska „Strażnicy Tradycji”,
- Czerwin – Klub Seniora z Czerwina,
- Troszyn – Klub Seniora „Pod Wierzbami”.
Spotkanie połączone było ze wspólnym biesiadowaniem,
pokazem umiejętności wokalnych seniorów, grillowaniem oraz
tańcami.
Każdy miłośnik tańca był zadowolony, gdyż zieleń dookoła
i promienie słońca tworzyły niepowtarzalny klimat, wystarczyło
tylko założyć wygodne obuwie i nogi same rwały się do tańca.
Dzień Rodziny był spotkaniem, które miało na celu integrację seniorów i ich najbliższych. Poprzez wspólne spędzanie czasu
wolnego osób w różnym wieku zapobiegamy wykluczeniu społecznemu osób starszych, tworzymy okazję do realizowania się,
zarówno seniorów jak i osób w młodym wieku.
Krystyna Subczyńska

Jak zrealizować zawodowe marzenia mimo niepełnosprawności warsztat z zakresu doradztwa zawodowego.
Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w
Czarnowie poniedziałkowy poranek przywitał bardzo miłą
niespodzianką. W naszych skromnych progach pojawiły się
panie pełniące funkcje doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z ostrołęckiej filii
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Uczestnicy ŚDS w Czarnowie wzięli udział w grupowych
zajęciach warsztatowych, których tematyka była związana z

rozwijaniem ścieżki kariery zawodowej. Osoby biorące udział
w tym przedsięwzięciu miały możliwość miedzy innymi na poznanie swoich mocnych strony, opisanie zawodu, jaki chcieliby
wykonywać, jak również wysłuchali, w jakich rolach zawodowych odnaleźliby się ich koledzy i koleżanki.
Spotkanie za sprawą bardzo miłych i kompetentnych pań
przebiegło w przyjaznej i wesołej atmosferze.
Martyna Ślubowska Kanclerz

„Rodzina - tu zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy”

Jak co roku uczestnicy i pracownicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czarnowie postanowili połączyć obchody dwóch bardzo ważnych dni w roku, Dnia Matki oraz
Dnia Dziecka. Czwartkowe popołudnie nie należało do wymarzonych ze względu na ciężkie deszczowe chmury, które
przysłoniły tak wyczekiwane przez nas promienie słoneczne.
Pomimo braku wymarzonej pogody dołożyliśmy wszelkich

starań, aby ten dzień był niezapomniany.
Mamy nadzieję, że serca mam ogrzewał ciepły strumień
miłości i wzruszenia związany z podziwianiem występu przygotowanego z tej okazji przez naszych uczestników. Każda
z mam otrzymała od swojego dziecka własnoręcznie wykonany przepiękny, papierowy słonecznik. Zarówno pracownicy jak
i członkowie Stowarzyszenia Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią” nie zapomnieli o przygotowaniu
drobnych upominków związanych z obchodami Dnia Dziecka.
Życzylibyśmy sobie, aby uśmiech, który gościł na twarzach naszych podopiecznych, towarzyszył im każdego dnia roku.
Pamiętajmy o tym, że rodzina to całość, która stanowi coś
więcej niż tylko sumę jej członków. „Zdrowa” rodzina to znaczy
taka, której członków łączą dobre, oparte na miłości i zaufaniu
relacje; stanowi dla człowieka przystań, z której wychodzimy
w świat wyposażeni w umiejętność bycia szczęśliwym człowiekiem, to też przystań, do której możemy wrócić wtedy, gdy potrzebujemy zregenerować swoje siły. Dbajmy o nasze rodziny
i doceniajmy ich wartość w naszym życiu.
Martyna Ślubowska Kanclerz
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Wydarzenia kultularne Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie wraz z Filiami Bibliotecznymi
prowadzi działalność kulturalno - edukacyjną dla czytelników.
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów
czyni ją skarbnicą wiedzy, miejscem, gdzie
można się uczyć i poszerzać swoje zainteresowania. Oprócz działalności bibliotekarskiej organizujemy różne spotkania.
Zainteresowaniem cieszyło się spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży
z Krzysztofem Piersą autorem książki
„Komputerowy ćpun”. Jego głównym tematem było uzależnienie od komputera,
a przede wszystkim od gier komputerowych. Autor nałogowo grał w gry, aż się
zorientował, że w ten sposób może przegrać swoje życie; dosłownie i w przenośni.

Dlatego swoim doświadczeniem dzielił się z innymi.
Tych kilka zdań może być zachętą do przeczytania „ Komputerowego ćpuna”.
Odbyło się również spotkanie z jednym z najpopularniejszych pisarzy dla dzieci Wiesławem Drabikiem,
autorem ponad stu bajeczek
dla dzieci. Twórca ma wspaniały dar łatwego nawiązywania kontaktu z dziećmi.
Z okazji Dnia Książki
odbyło się spotkanie z przedszkolakami. Podczas spotkania poznały dużo ciekawostek z życia książki, śledziły
drogę, jaką pokonuję książka
zanim trafi do biblioteki i rąk
czytelnika. Dowiedziały się
między innymi, jak jest zbudowana książka, jak należy
ja traktować, co można robić
w bibliotece oraz jak stać się
czytelnikiem.
Ostatnia niedziela maja była dla mieszkańców Żabina wielkim świętem. Na
boisku przy budynku Filii Bibliotecznej
w Żabinie pracownik filii Piotr Twardziak,
sołtys Bożena Brzostek i radny Marcin
Rurka zorganizowali obchody Dnia Matki i Dziecka. Największą atrakcją była dla
dzieci zabawa, wymyślona przez panią
sołtys, przerzucanie przez siatkę balonów
wypełnionych wodą. Całą imprezę uatrakcyjnił mecz.
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Goworowie wraz z filiami po raz pierwszy włączyła się w ogólnopolską akcję
„Czytanie porusza” – Noc Bibliotek 2017.
W ramach „ Nocy Bibliotek „ postawili-

śmy na Noc Poezji Własnej - czytanie własnych wierszy, bo jak wiadomo, czytanie
publicznie szczególnie porusza. Była to
noc literacka.
Zaprosiliśmy na nią dwie miłe panie, które
piszą wiersze i opowiadania: Janinę Słucką i Krystynę Drabot. Celem tego spotkania było poruszenie naszych serc, bo jak
wiemy poezja ma ogromną moc. Jest po
prostu wyrażeniem naszych myśli, uczuć,
niepokojów, uwrażliwia nas oraz skłania
do refleksyjnych przeżyć.
Po raz trzeci odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie Konkurs
Wiedzy o Sporcie. Jest to jedyny konkurs
sportowy organizowany przez Szkołę
Podstawową im. Mikołaja Kopernika
i Gminną Biblioteką Publiczną w Goworowie, który nie wymaga wysiłku fizycznego,
a dużej wiedzy na temat sportu.
Celem konkursu było:
• rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej
sportu i wszelkich form aktywności ruchowej,
• zachęta do aktywnej obserwacji wydarzeń sportowych w kraju i na świecie,
• zainteresowanie innymi często mniej popularnymi dyscyplinami sportu,
• wyłonienie i wyróżnienie tych, którzy
posiadają wiedzę przekraczającą ogólnie
przyjęte standardy.
W ofercie bibliotek są różnorodne formy, większość z nich realizowana jest w
oparciu o książki, a wszystkie mają za zadanie promowanie biblioteki jako miejsca
przyjaznego, które warto odwiedzać.
Krystyna Reluga
Renata Dawidowska

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zapobiegamy pożarom”

16 marca w siedzibie Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrołęce odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.
W kategorii szkół podstawowych (klasy
1-3) uczeń Szkoły Podstawowej w Pasiekach
- Jakub Krawczyk z kl. III zajął zaszczytne
I miejsce. Zostali też nagrodzeni zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach.
Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Miasto Ostrołęka, Nadleśnictwo Ostrołęka, Nadleśnictwo Parciaki,
Nadleśnictwo Myszyniec, Nadleśnictwo Nowogród, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Zarząd Oddziału Powiatowego
w Ostrołęce.
E. Kuczyńska
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XII Gminny Festiwal Piosenki Uczniowskiej
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28 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Pasiekach odbył się doroczny XIII już Gminny Festiwal Piosenki Uczniowskiej
w Pasiekach. Do udziału w konkursie zgłosiło się 21 uczestników ze szkół podstawowych gminy Goworowo oraz Gimnazjum
Goworowo. Uczestnicy zachwycili publiczność i jurorów doborem oraz wykonaniem przygotowanych utworów. Jak zawsze poziom artystyczny był bardzo wysoki, co zauważył przedstawiciel z ramienia Urzędu Gminy Goworowo - sekretarz Antoni Mulawka.
Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie. Za organizację festiwalu jak co roku odpowiedzialny był nauczyciel Szkoły w Pasiekach Mariusz Fidelis.
Pięcioosobowa komisja przyznała następujące miejsca w konkursie:
-Laureaci w kategorii klas 0 – I to kolejno: Aleksandra Sówka, Aleksandra Szredzińska, Julia Mierzejewska.
- Laureaci w kategorii klas II – III: Maja Strzałkowska, Maja
Stworzjan i Adam Zalewski.
- Laureaci w kategorii klas IV-VI: Izabela Depta, Aleksandra
Bochenek i Natalia Krawczyk.
- Laureaci w kategorii gimnazjum to kolejno: Paulina Sówka, Aneta Gałązka oraz Weronika Majkowska.
Mariusz Fidelis

VI Festyn szkolny

3 czerwca w Szkole Podstawowej w Pasiekach odbył się VI Festyn Rodzinny. O godzinie 12.00 Dyrektor szkoły powitał
wszystkich przybyłych gości. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Małgorzata Maria Kulesza oraz Sekretarz
Gminy Antoni Mulawka.
Na uczestników festynu czekało wiele atrakcji: loteria fan- śniczego. Uczestnicy festynu mogli zmierzyć ciśnienie krwi oraz
towa, malowanie twarzy, stoiska ze smakołykami, stoisko firmy uzyskać porady na temat zdrowia, których udzielała pielęgniarAvon.
ka z Ośrodka Zdrowia w Kuninie Grażyna Kuklińska. Całość
Uczniowie prezentowali swoje umiejętności artystyczne pod- uświetniał swoim występem zespół muzyczny Marzenie – Doczas występów indywidualnych i grupowych. GOKSiR z Goworo- rota i Jacek Kowalscy. Grillowe smakołyki ufundował Stanisław
wa przygotował dla uczniów wiele atrakcji sportowych. Zabawy Podolak z masarni w Kaczce, a słodkości Marzena Minasiewicz.
prowadziły: Agata Majk i Sylwia Wilczewska. Ochotnicza Straż
A. Solmińska
Pożarna z Pasiek przeprowadziła pokaz z użyciem sprzętu ga-

B & N - B - jak bezpieczny, N- jak niechroniony

15 maja 2017 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kuninie zorganizowały przemarsz ulicami
Kunina. Manifestacja miała na celu propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach realizacji programu „B&N,
B jak bezpieczny, N jak niechroniony”.
torów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szkoła Podstawowa
w Kuninie, jako jeden z nielicznych podmiotów z terenu powiatu
ostrołęckiego, realizuje program profilaktyczny B&N.
Na uroczystej Gali w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie paniom: Dorocie Kubiak i Annie Kanclerz zostały wręczone certyfikaty koordynatora do spraw bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Program B&N jest częścią Strategii poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego na obszarze Województwa Mazowieckiego
w latach 2014-2020, w obszarze Bezpieczny i Odpowiedzialny
Człowiek. Priorytetem w tym obszarze jest edukacja szkolna i
przedszkolna. Od 2015 roku nauczyciele – pasjonaci po odbytych
szkoleniach wdrożyli założenia programu w swoich placówkach,
Podczas przemarszu dzieci ubrane były w kamizelki odbla- przystąpili do realizacji różnego rodzaju działań promujących
skowe, niosły transparenty z hasłami propagującymi bezpiecz- bezpieczeństwo ruchu drogowego.
ne poruszanie się po drogach kierowców, rowerzystów i pieProgram B&N objęty jest patronatem Marszałka oraz Wojeszych. Przedszkolaki rozdawały ulotki napotkanym uczestnikom wodę Mazowieckiego. Partnerami strategicznymi są: Urząd Marruchu oraz zostawiały je w sklepach oraz ośrodku zdrowia.
szałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd
Kilka dni wcześniej, 8 maja 2017 r. w Warszawie odbyła się Wojewódzki, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu DrogoGala podsumowująca dotychczasowe działania podejmowane wego, Mazowieckie Ośrodki Ruchu Drogowego, a także Mazow ramach programu „B&N – B-jak bezpieczny, N - jak niechro- wiecki Kurator Oświaty.
D. Kubiak, A. Kanclerz
niony”. Innowacyjnością programu jest mianowanie koordyna-
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Dzieci z Bullerbyn znamy i kochamy!
przygody bohaterów książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”.
Konkurs podzielony był na dwa etapy: czytelniczy oraz plastyczny. W pierwszej części uczniowie
rozwiązywali test ze znajomości treści lektury. Druga
część była poświęcona wykonaniu ilustracji do czytanego fragmentu wspomnianej książki. Wszystkie
dzieci rozwiązały poprawnie test i namalowały piękne
prace zgodnie z tym, co podpowiadała im wyobraźnia.
Jury postanowiło przyznać czterem osobom nagrody
za pierwsze miejsce:
Piskorek Gabriela - Szkoła Podstawowa w Kuninie,
Podleś Mateusz - Szkoła Podstawowa w Goworowie Filia w Szczawinie,
Plotzke Natalia - Szkoła Podstawowa w Pasiekach,
Sawicka Oliwia - Szkoła Podstawowa w Goworowie.
Już od kilku lat gminny konkurs czytelniczo-plastyczny Zwycięzcom konkursu gratulujemy i zapraszamy innych uczestorganizowany w Szkole Podstawowej w Kuninie cieszy się ników do wzięcia udziału w przyszłych konkursach czytelniczodużym powodzeniem. Tegoroczny konkurs czytelniczo-pla- -plastycznych.
M. Twardziak
styczny odbył się 26 kwietnia o godz. 9.30. Jego adresatami
byli uczniowie klasy trzeciej, a główne hasło brzmiało „Znam

Z wizytą w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce
27 kwietnia 2017 r. uczniowie kl. IV-VI Szkoły Podstawowej w Kuninie wybrali się na wycieczkę do Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce. Aktywnie wzięli udział w warsztatach
„Mnemotechniki - jak uczyć się i zapamiętywać efektywnie ?”
Mnemotechniki to sposoby ułatwiające zapamiętywanie,
przechowywanie i przypominanie sobie różnych informacji.
Mnemonistą, czyli człowiekiem o bardzo wysokim poziomie
pamięci, może zostać każdy, kto opanuje odpowiednie strategie
pamięciowe. Po warsztatach uczniowie zostali oprowadzeni po

bibliotece. Mieli możliwość zapoznania się z księgozbiorem
i zasadami wypożyczania książek. Uczyli się też korzystania z katalogu elektronicznego przy poszukiwaniu i zamawianiu wybranej przez siebie książki. Pracownicy biblioteki chętnie udzielali
wszelkich informacji na temat zgromadzonych zbiorów. Uczniowie opuścili bibliotekę bogatsi o nowe doświadczenia oraz wiedzę
dotyczącą korzystania z księgozbioru komputerowego.
Joanna Łojek

Brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich z Rio w Kuninie

„Od zabawy do medali olimpijskich” – pod takim hasłem
6 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie mistrzyni pięcioboju
nowoczesnego Oktawii Nowackiej ze społecznością Szkoły
Podstawowej w Kuninie.
Utytułowanej zawodniczce towarzyszyli trenerzy: Stanisław
Pytel i Andrzej Żółkiewski. Jest to jedna z inicjatyw Ludowego
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego, który działa przy Szkole Podstawowej w Kuninie. Szkoła nie tylko promuje zdrowy styl życia, ale przede wszystkim dba o rozbudzenie

sportowych pasji wśród uczniów. I taki właśnie
cel wyznaczyli sobie organizatorzy II Gali Olimpijskiej w Kuninie – dyrektor Paweł Jagielski
oraz prezes LMUKS, trener kadry olimpijskiej,
uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Rio – Ireneusz
Pepłowski.
Uroczyste spotkanie odbyło się w niezwykle
miłej atmosferze. Oktawia Nowacka barwnie
opowiadała o swojej sportowej drodze do zdobycia medalu olimpijskiego i zachęcała młodzież
do realizowania marzeń. Świetnie nawiązała
kontakt ze słuchającymi ją dziećmi oraz młodzieżą. Miejmy nadzieję, że przełoży się to na
coraz lepsze wyniki osiągane w pięcioboju nowoczesnym, ponieważ działalność klubu w ciągu
ostatnich miesięcy koncentruje się głównie wokół tej dyscypliny. Na uroczyste spotkanie przybyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Goworowie, którzy podkreślili znaczenie lokalnych inicjatyw związanych
z rozwojem sportu. Władze samorządowe finansowo wspierają
działalność klubu, czego przejawem były chociażby wyjazdy młodzieży z SP Kunin na basen. W uroczystości wzięli także udział
radni Gminy Goworowo, Zarząd OSP w Kuninie, dyrektorzy ZS
Nr 1 w Goworowie, ksiądz proboszcz Józef Kacperski, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie klasy sportowej z Goworowa.
J. Łojek
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Geograficzne sukcesy Gimnazjalistów z Goworowa
27 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum
im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastyczno-geograficznego „Kręć się wkoło z geografią
na wesoło”.
Komisja konkursowa wyłoniła spośród 42 prac następujące:
- Katarzyny Lendy - I miejsce,
- Sebastiana Kraski - II miejsce,
- Patrycji Bodytki - III miejsce.
Wyróżnienia otrzymali: Ewa Wrońska, Bartosz Podleś, Łukasz Żabik,
Grzegorz Grabuś i Oliwia Ciuraj.
Dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Goworowie, PHU „Bursztyn” i Bankiem Spółdzielczym w Goworowie,
nagrodzono wszystkich uczestników konkursu.
Tego dnia rozdano również dyplomy i nagrody dla dziesięciu uczniów, którzy uczestniczyli w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Geograficznej Olimpus. Najlepszy wynik osiągnęła Patrycja
Bodytka (kl. IA), która z 202 uczestników z całej Polski zajęła
24 miejsce. Pozostali uczestnicy zaprezentowali również bardzo
wysoki poziom wiedzy geograficznej na tle ogólnopolskim:
Cezary Miłek (kl. IA) – 26 miejsce, Grabowski Adam (kl. IB)
- 33 miejsce, Dominika Grabowska (kl. IB) – 34 miejsce, Bartosz
Podleś (kl. IB) – 35 miejsce, Oliwia Ciuraj (kl. ID) – 39 miejsce,
Sebastian Kraska (kl. ID) – 39 miejsce, Kamil Retes (kl. ID) - 40

To już 13 lat!

miejsce, Dominik Niegowski (kl. IB) - 41 miejsce, Przemysław
Książek (kl. IA) – 45 miejsce.
Sześciu uczniów uczestniczyło również w Ogólnopolskim
Konkursie Geograficznym Geo - Planeta. Najwyższym wynikiem
może się pochwalić Cezary Miłek (kl. IA). Ponadto Dominika
Grabowska i Patrycja Bodytka otrzymały wyróżnienia, a dyplomy uznania wręczono na ręce Dominika Niegowskiego, Bartosza
Podlesia i Adama Grabowskiego. Wszystkim uczestnikom konkursów geograficznych pogratulowano i zachęcono do udziału
w kolejnych edycjach.
Uczniów do konkursów przygotowali nauczyciele: Anna Miłek, Mirosława Duch, Dariusz Twardziak.
Anna Miłek

18 maja 2017 r., w dniu urodzin Karola Wojtyły, po raz 13 uczniowie gimnazjum w Goworowie wraz z gośćmi zebrali się,
by dać dowód swojej pamięci, wdzięczności i miłości swojemu patronowi podczas konkursu recytatorskiego pod hasłem Najpiękniejsze wiersze polskie w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II. Tegorocznemu konkursowi przyświecało motto: Pójdź za
Mną!, które można uznać za klucz do zrozumienia przesłania, jakie płynie z życia Wielkiego Papieża. Wkomponowane ono
było w dekorację, którą tworzyły dwa wizerunki: Matki Boskiej Fatimskiej oraz Matki Boskiej Częstochowskiej, trzymającej
w objęciach Jana Pawła II. 13 maja minęło 100 lat od objawień w Fatimie, a rok 2017 to również obchody trzechsetlecia koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. To Jej od dzieciństwa Papież zawierzał każdy dzień swojego życia i cały pontyfikat.
o tym, jak udało jej się uczestniczyć w pogrzebie Jana Pawła II.
Niepowtarzalnym momentem podczas
konkursu było to, jak komisja udała się na
obrady, a wszyscy zebrani w sali gimnastycznej, przy wsparciu chórzystów, śpiewali „Barkę”.
Przewodnicząca jury, przed ogłoszeniem
wyników, powiedziała: „Myślę, że wszyscy
Święci cieszą się w niebie, a Jan Paweł uśmiecha się do nas i dziękuje za te wiersze, które właśnie Jemu zadedykowaliście”. Były to
wiersze pełne wzruszenia, był żart, radość,
a także wiara w miłość i piękno Ojczyzny.
Duchową ucztę rozpoczęło wejście trojga fatimskich pastuszI miejsce zdobyła Natalia Mateusiak, II miejsce zajęła Ewa
ków, którzy złożyli kwiaty u stóp Maryi. Niebiański śpiew chóru Wrońska,a III wywalczyła Natalia Fabisiak.
szkolnego otworzył dusze zgromadzonych oraz jury na wsłuchaPrzyznano również 11 wyróżnień: dla Alicji Kuśmierczyk,
nie się w recytację wierszy przez 35 recytatorów. Oceniała ich Pauliny Gołębiowskiej, Klaudii Ślesińskiej, Patrycji Majkowskiej,
komisja w składzie: Joanna Gryczka, Krystyna Reluga, Sylwia Nikoli Kołodziejczyk, Bartosza Podlesia, Mateusza KozłowskieWilczewska, Karolina Dziełak, Oliwia Dzbeńska, ks. Andrzej go, Sebastiana Kraski, Adama Grabowskiego, Kacpra SzumowCzyżewski.
skiego, Jakuba Głażewskiego.
Przed zebranymi wystąpił dyrektor ZS Nr 1 w Goworowie
Ewa Lubiak, Agnieszka Kosiorek
Jacek Dobrzyński, który recytował wiersz, Janina Słucka, która przeczytała wiersz napisany po kanonizacji naszego Papieża,
współorganizatorka konkursu Ewa Lubiak, która opowiedziała
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Z kart historii Przedszkola Samorządowego w Goworowie c.d
Szanowni Państwo kierujemy do Państwa drugą część materiału świadczącego o działalności naszego przedszkola na
przełomie lat 1990- 2012. Zachęcamy do podzielenia się swoją
wiedzą i posiadanymi materiałami na ten temat.
Rok szkolny 1992/1993 przynosi istotne zmiany w działalności i funkcjonowaniu przedszkola, gdyż otrzymało nowe
pomieszczenia na II piętrze wynajmowanego budynku. To
stworzyło możliwość zwiększenia liczby oddziałów. Poza grupą
3 – 4- latków i grupą 5- latków do przedszkola przeniesione zostały trzy oddziały 6 – latków ze Szkoły Podstawowej w Goworowie.
Przedszkole pracowało wówczas w systemie dwuzmianowym
w godz. 8:00-16:00. Do grona rady pedagogicznej przedszkola
dołączyły panie Krystyna Gajewska, Krystyna Mucińska, Barbara Wójcik oraz katechetka pani Bogumiła Lewicka-Mróz. Na
stanowisku kucharki pracuje pani Stanisława Gołębiewska, a intendentki Janina Melion. Pani Krystyna Gajewska pracowała do
roku 1994, a z początkiem roku szkolnego 1995/1996 pracę na
stanowisku nauczyciela rozpoczęła pani Barbara Kuczyńska
Przełomowym dla funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Goworowie okazał się rok szkolny 1995/1996. W związku
z wypowiedzeniem lokalu przez państwa Fronczyków przedszkole poddane zostało kolejnej przeprowadzce. Dzięki wcześniej podjętym staraniom organu prowadzącego Przedszkole Samorządowe w Goworowie11.12.1995 roku zostało zlokalizowane w długo
wyczekiwanym, własnym, zaadoptowanym na potrzeby przedszkola, parterowym budynku Agronomówki przy ul. Szkolnej 11.
Do tego czasu od września do grudnia 1995 roku dzieci 3-5 letnie przebywały w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goworowie,
mieszczącego się dawnym drewnianym budynku Urzędu Gminy
w Goworowie przy ul. Ostrołęckiej mając zapewnioną 5-godzinna
opiekę bez wyżywienia. Natomiast dwa oddziały dzieci 6-letnich
do końca roku szkolnego 1995/1996 przebywały w ZSR w Goworowie, a z nowym rokiem szkolnym 1996/1997 zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej w Goworowie. W przedszkolu pozostały tylko dzieci 3-5-letnie. Przedszkole zatrudniało jednego
nauczyciela – panią Stanisławę Pyśk. Pracownikami obsługi pozostały panie: Janina Melion- intendent i Stanisława Gołębiewska
– kucharka. Do pracy na stanowisku pomocy nauczyciela zatrudniona została na okres jednego roku pani Agnieszka Kleczkowska.
Kolejne lata funkcjonowania przedszkola w zaadaptowanym budynku Agronomówki, wymagały dużego nakładu pracy, by odpowiednio przystosować pomieszczenia i plac przedszkolny do
wymogów i zaleceń pokontrolnych SANEPIDU.
W roku szkolnym 1996/1997 na prośbę dyrektor przedszkola pani Stanisławy Pyśk uczniowie ZSR w Goworowie uporządkowali teren wokół budynku. Z końcem roku szkolnego działka przedszkolna została ogrodzona. Zakupiono również nowe
mebelki do jednej z sal- krzesełka i stoliki. Jednym z istotnych
problemów przedszkola pozostaje żywienie dzieci. Ze względu
na niewystarczające warunki w przedszkolu przygotowywane
jest tylko śniadanie w postaci kanapek, a obiady dowożone są ze
Szkoły Podstawowej Goworowie.
Rok szkolny 1997/1998 przynosi kolejne zmiany w obiekcie
przedszkolnym. W październiku wykonano podbitkę dachu,
zamontowano rynny. Dostosowano kolejne pomieszczenia budynku do potrzeb przedszkola. W listopadzie urządzono zmywalnię i obieralnię co umożliwiło organizowanie żywienia dzieci w przedszkolu w postaci dwóch dań tj. śniadania i obiadu.
Zmieniła się kadra placówki. Na emeryturę odeszła pani Stanisława Gołębiewska. Do pracy na stanowisko nauczyciela powróciła
pani Hanna Dylewska, pomocą nauczyciela została pani Joanna

Słucka. Obowiązki sprzątaczki powierzono pani Alicji Wilińskiej.
W roku szkolnym 1998/1999 w ramach modernizacji przedszkola poza pracami związanymi z doprowadzeniem wentylacji grawitacyjnej w zmywalni, obieralni, magazynku, zakupiono nowe meble kuchenne, posadzono krzewy ozdobne
w obejściu przedszkola, podłączono budynek do kanalizacji
oraz założono linię telefoniczną. Nastąpiła również zmiana
w zatrudnieniu. Nowymi pracownikami zostały: pani Krystyna Skalik - intendent i pani Celina Garwacka - kucharka.
Rok szkolny 1999/2000 to również liczne prace remontowe, w ramach których ułożono na korytarzu i jadalni lamperię z boazerii
PCV, pomalowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono podłogi w salach zajęć, na korytarzu, szatni i zmywalni poprzez ułożenie wykładzin PCV. Stanowisko kucharki z początkiem roku
szkolnego objęła pani Danuta Nikodemska.
Z dniem 1.05.2000r. stanowisko dyrektora przedszkola w drodze konkursu obejmuje pani Wiesława Wasilewska.
Do tego czasu p.o. dyrektora przedszkola był Jan Zięba dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie. Z końcem roku szkolnego na emeryturę odeszła dyrektor pani Stanisława Pyśk.
W kolejnych latach szkolnych 2000/2001 oraz 2001/2002
w przedszkolu wykonano mi. in wylewki pod podłogi na parterze
budynku, co pozwoliło na ułożenie paneli podłogowych w jadalni
oraz terakoty na korytarzu, w kuchni, szatni, zmywalni i obieralni. W ramach zajęć dodatkowych z początkiem roku szkolnego
2000/2001 zorganizowana została religia, którą prowadziła pani
Bogumiła Lewicka- Mróz.
W roku szkolnym 2002/2003 w przedszkolu w ramach nieodpłatnych zajęć dodatkowych po raz pierwszy zorganizowano
terapię logopedyczną, prowadzoną przez panią Barbarę Fidurę.
W sierpniu 2003 roku po zakończeniu prac remontowych
związanych z zagospodarowaniem poddasza na czas budowy nowego budynku Urzędu Gminy Goworowo do przedszkola przeniesiona zostaje Gminna Biblioteka Publiczna.
Jesienią tegoż roku na plac zabaw od strony budynku Urzędu Pocztowego w Goworowie zostaje zamontowany nowoczesny certyfikowany sprzęt terenowy firmy NOVUM,
umożliwiający aktywne spędzenia czasu na świeżym powietrzu, który w roku 2007 doposażono w nowe urządzenia.
Rok szklony 2004/2005 i 2005/2006 przynosi zmiany w zatrudnieniu pracowników obsługi. We wrześniu 2005 pracę rozpoczyna pani Anna Brejnak na stanowisku pomocy nauczyciela, a końcem roku szkolnego na emeryturę
odchodzi sprzątaczka pani Alicja Wilińska. Na miejsce pani
Wilińskiej zatrudniona zostaje pani Bogusława Murawska.
Początek roku szkolnego 2006/2007 to zmiana w składzie rady
pedagogicznej przedszkola. Pracę rozpoczyna nauczycielka pani
Jolanta Romanowska, na miejsce pani Hanny Dylewskiej, która
odeszła na emeryturę. Pracę na stanowisku nauczyciela religii
rozpoczyna pani Katarzyna Bochenek.
Istotne zmiany w działalności Przedszkola Samorządowego w Goworowie następują w roku szkolnym 2007/2008,gdyż
Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie zostaje przeniesiona do budynku GOKSiR-u. To dało możliwość utworzenia
długo wyczekiwanego drugiego oddziału przedszkolnego. Pracę
na stanowisku nauczyciela rozpoczyna pani Barbara Ostrowska.
W celu poszerzenia oferty edukacyjnej w roku szkolnym
2009/2010 w przedszkolu organizowany zostaje w ramach nieodpłatnych zajęć dodatkowych język angielski. Zajęcia prowadzi pani Aneta Kosek. W trosce o zapewnienie jak najlepszej
opieki i bezpieczeństwa dzieci w charakterze pomocy nauczy-
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ciela zatrudniona zostaje pani Urszula Twardziak, która w roku
szkolnym 2011/2012 dołącza do grona nauczycieli na ½ etatu.
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków do zabawy na
świeżym powietrzu dla zwiększonej liczby dzieci z końcem roku
szkolnego 2008/2009 plac zabaw od strony północno-zachodniej zostaje doposażony w nowoczesny sprzęt zabawowy firmy NOVUM wzbogacony o dwie nowe huśtawki w roku 2012.
Również w roku 2012 po wielu latach użytkowania wyrównano nawierzchnię na placach zabaw, odwodniono budynek
oraz ułożono kostkę betonowo-brukową wokół przedszkola.
Wszystkie podejmowane działania skoncentrowane na modernizacji budynku, doskonaleniu warsztatu pracy przedszkola, miały
na celu stworzenie jak najlepszych warunków do pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej z dziećmi oraz realizacji
zadań statutowych przedszkola, ponieważ to edukacja przedszkolna jest najskuteczniejszym narzędziem wyrównywania
szans edukacyjnych na starcie.
Obecnie przedszkole prowadzi dwa oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Czynne jest przez pięć dni w tygodniu od godziny 7:30 do 16:30. Bazę przedszkola stanowią estetycznie urządzone sale zajęć i zabaw, wyposażone w liczne pomoce dydaktyczne,
kąciki zainteresowań, kolorowe regały i stoliki dostosowane do
wzrostu dzieci. Na parterze dysponuje dwiema salami zajęć i oddzielną jadalnią przeznaczoną dla dzieci 3-4-letnich. Na zagospodarowanym poddaszu znajduje się sala zajęć dla dzieci 4-5-letnich, łazienki dla dzieci i nauczycieli oraz gabinet dyrektora.
W przedszkolu realizowanych jest kilka programów wykraczających poza podstawowy zakres. Od trzech lat realizowane są licencjonowane programy wspomagające edukację przedszkolną
tj.: „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz „Czyste powietrze wokół nas”. Dla dzieci nowo
przyjętych do przedszkola od 2006 roku realizowany jest program adaptacyjny „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”, a w roku
szkolnym 2014/2015 wdrożono program adaptacyjny „PRZEKROCZYC PRÓG SZKOŁY” dla dzieci 5-letnich odbywających
roczne przygotowanie przedszkolne.
W roku szkolnym 2012/2013 przedszkole otrzymało certyfikat „OTWARTEGO PRZEDSZKOLA” w związku z realizacją w okresie od 01.09.2011 r. do 02.10.2013 r. projektu systemowego „Otwarte Przedszkola” współfinansowanego
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ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku szkolnym
2013/2014 otrzymało tytuł „PRZEDSZKOLA W RUCHU”
dzięki udziałowi w organizowanej przez MEN ogólnopolskiej
akcji „Ćwiczyć każdy może” w ramach Roku Szkoły w Ruchu.
W roku szkolnym 2014/2015 przedszkole zgłosiło się do udziału w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne Dziecko-Bezpieczne przedszkole 2015”, który zakończył się otrzymaniem
przez przedszkole certyfikatu. W roku szkolnym 2016/2017
przedszkole otrzymało kolejne dwa certyfikaty „Zaczytane przedszkole” oraz „Bezpieczna droga do przedszkola”.
Z powodzeniem podejmowane są również w naszym przedszkolu akcje charytatywne na rzecz osób i zwierząt, tj. „Góra
grosza”- wspierająca finansowo podopiecznych fundacji
„Nasz Dom” oraz zbiórka karmy dla schroniska zwierząt „CANIS” w Kruszewie. Ponadto w przedszkolu organizowana
jest zbiórka nakrętek dla dzieci zmagających się z chorobami.
Raz w miesiącu odbywają się przedstawienia teatralne
w wykonaniu objazdowych grup teatralnych. We współpracy ze Szkołą Podstawową w Goworowie również raz w miesiącu dzieci uczestniczą w zajęciach muzycznych organizowanych przez Agencję Artystyczną „MAT” z Olsztyna.
Przedszkole od sześciu lat z ogromnym sukcesem bierze udział w Wojewódzkim Przeglądzie Legend Mazowsza organizowanym przez GOKSIR w Goworowie, promując umiejętności teatralne wychowanków. Zdolności
recytatorskie nasze dzieci mają okazję zaprezentować w organizowanym w przedszkolu we współpracy z GBP w Goworowie
- Gminnym Międzyoddziałowym Konkursie Recytatorskim.
W harmonogramie pracy przedszkola mieści się również organizacja stałych różnorodnych uroczystości wewnętrznych o charakterze rodzinnym, takich jak: Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień
Rodziny oraz wiele innych wynikających z rocznego planu pracy
przedszkola. Od listopada 2012 r. wszystkie bieżące wydarzenia
z życia przedszkola można śledzić na stronie internetowej placówki pod adresem www.psgoworowo.przedszkolowo.pl
Serdecznie zapraszamy.
Wiesława Wasilewska

I Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej Watra 2017
Dzień 7 czerwca 2017 r. rozpoczął się w Zespole Szkół Nr
1 śpiewająco, gdyż przyjechali do niego najlepiej śpiewający, w
całym powiecie i spoza niego, harcerze i zuchy. Uczestnicy występowali w trzech grupach wiekowych, jako soliści i zespoły.
Zaprezentowali piosenki harcerskie, patriotyczne i turystyczne. Ich trud został nagrodzony dyplomami i upominkami
ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz
Bank Spółdzielczy w Goworowie.
Laureatami w kategorii zuchów zostali: Kinga Romanik ze
SP w Dzbeninie, Julia Mierzejewska i Natalia Dobkowska ze SP
w Goworowie. Najpiękniej zaśpiewał zespół „Smerfy” z Goworowa.
W kategorii harcerzy młodszych na podium stanęły: Izabella Depta, Kinga Sadowska i Małgorzata Sadowska ze SP w Goworowie. Wśród zespołów nagrodę wyśpiewały „Szare Wilki”
z Kunina.
W grupie harcerzy starszych z gimnazjum laureatkami zostały: Kinga Dziczek z 1 MDH ,,Wichry”, Wiktoria Maria Domurad
oraz Angelika Szablak z Gimnazjum w Łysych. Najlepiej śpiewające zespoły to dwie grupy harcerzy z 7 GHD ,,Orzaki” oraz
1 MDH ,,Wichry”.
Imprezę zorganizowała 7 Goworowska Drużyna Harcerska

,,Orzaki” pod opieką dh. Elżbiety Bienieckiej i Żanetty Korczakowskiej. Gospodarzem uroczystości był dyrektor ZS Nr1 w Goworowie Jacek Dobrzyński, który zainicjował reaktywację drużyny harcerskiej po 22-letniej przerwie. Działania harcerzy można
zaobserwować podczas lokalnych uroczystości. Od nowego roku
szkolnego rozpocznie działalność drużyna zuchowa, którą poprowadzi p. Żanetta Korczakowska.
Czuwaj!
E. Bieniecka, Ż. Korczakowska

W Dolinie Orza 4 lipca 2017 r.

strona 12

Niezapomniana noc w bibliotece

W sobotę 3 czerwca 2017 roku w Bibliotece Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie miała miejsce po raz drugi „Noc Bibliotek”, ogólnopolska
impreza, która jest kampanią promującą czytelnictwo i zarazem akcją „odkrywania” biblioteki jako miejsca aktywności kulturalnej. Zamysłem tworzenia tej wieczorno-nocnej imprezy dla dzieci i dorosłych, jest uczynić ją niezapomnianą. Ten niekonwencjonalny sposób promowania biblioteki ma na celu przełamanie dotychczasowych stereotypów, zorganizowanie czegoś poza standardowym działaniem. Tegoroczna
kampania przebiegała pod hasłem „Czytanie porusza”.

W godzinach od 17.00 do 22.00 czytelnia była otwarta dla wszystkich użytkowników, a dla uczestników imprezy przygotowano różne
niespodzianki.
Na początku, pełną emocji atrakcją, było nocne poszukiwanie zaginionych książek, w których zawarte były wskazówki do odnalezienia
klucza do drzwi biblioteki.
Podczas tej nocnej wędrówki można było zwiedzić zakamarki biblioteki niedostępne na co dzień, samemu przekonać się, co ma ona do
zaoferowania oraz dowiedzieć się czegoś nowego o pracy bibliotekarza. Na gości odwiedzających królestwo książek czekały także atrakcje
sprawdzone w ubiegłym roku: konkursy czytelnicze, kalambury, stoiska
z grami, szukanie skarbów wśród bibliotecznych półek.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się projekcja filmu „Stella Nostra” na podstawie jednej z serii książek „Biuro detektywistyczne Lessego

i Mai”. Miłośnicy ich przygód mieli okazję zobaczyć filmowe
wersje ulubionych bohaterów i poznać tajemnicę diamentu.
Nie zabrakło też tajemniczych rozmów między regałami
oraz wspólnego, głośnego czytania utworu „Lokomotywa”
J. Tuwima, bo przecież czytanie porusza! Najmłodsi uczestnicy w formie pięknego plakatu przedstawili historię chłopca,
który wpadł do książki. W ciekawy sposób zachęcali do przeczytania swoich ulubionych książek.
Wspólne przeżywanie tej „nocnej przygody w bibliotece”
uświetnił także śpiew uczennicy gimnazjum przy akompaniamencie gitary.
Zwieńczeniem wieczoru było spotkanie autorskie z poetką regionalną Janiną Słucką. Wyjątkowy gość niezwykle interesująco i z wielką pasją przedstawił swoją twórczość. Pani
Janina usłyszała od zebranych wiele ciepłych słów i zachwyciła wszystkich niezwykłą pogodą ducha.
Kameralnej atmosferze goworowskiej Nocy Bibliotek
towarzyszyła filiżanka kawy i herbaty z ciastkiem oraz przepyszny tort.
Liczne zabawy słowem, kolorowanie, konkursy, krzyżówki, interpretacje wierszy sprawiły, że czas upłynął bardzo szybko i wybiła magiczna godzina – 22:00. Pomimo późnej, wieczorowej pory uczestnicy
wykazywali wiele energii i z uśmiechem ustawili się do pamiątkowego
zdjęcia. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkową książkę
oraz zakładkę.
Organizatorzy akcji mają nadzieję, że grono czytelników się powiększy, ponieważ czytanie książek niezwykle rozwija oraz pobudza wyobraźnię. Czytając, można znaleźć coś, co nada znaczenie działaniom
i będzie dawało życiową satysfakcję na przestrzeni wielu lat.
Teresa Leśniewska, Aneta Gąsior

I szkolny pokaz Mody Ekologicznej
świata mody z ekologią.
W rolę modelek i modeli wcielili się: dyrektor szkoły, nauczyciele świetlicy oraz uczniowie klas gimnazjalnych. Prezentujący się na wybiegu wykazali się
pomysłowością i zapałem przy tworzeniu swoich kreacji. Na pokazie mody można było zobaczyć ubiory:
sportowy, wieczorowo-użytkowy, codzienny, klubowy
i biurowy. Wszystkie stroje zostały wykonane z materiałów przeznaczonych do recyklingu m. in. folii, papieru, gazet, opakowań, rolek po papierze toaletowym,
tektury, torebek foliowych i papierowych, nakrętek,
zużytych płyt CD itp. Ciekawymi dodatkami były nietypowe nakrycia głowy i biżuteria z surowców nadają27 kwietnia 2017 roku w Goworowie odbył się I Szkolny Pokaz cych się do recyklingu. Wszystkie stroje wzbudziły aplauz widzów. Nad
Mody Ekologicznej pod hasłem: „Odzież podwójnie użyteczna”. przygotowaniem strojów czuwali wychowawcy klas.
Wszyscy zebrani, z dużą dawką humoru, mogli obejrzeć połączenie
Nauczyciele świetlicy

Teatr w szkolnej świetlicy
W poniedziałek 15 maja 2017 roku świetlica szkolna przemieniła się
w teatr. Na jego „deskach” uczniowie-członkowie koła teatralnego „Proskenion” przedstawili bajkę pt.: „Czerwony Kapturek”. Na premierę zawitali mali
widzowie z Przedszkola Samorządowego w Goworowie, uczniowie klas „0”
z naszej szkoły oraz uczniowie przebywający w świetlicy. Po występie gimnazjalistów na młodych widzów czekał quiz związany z obejrzaną bajką, słodycze i pamiątkowa książeczka. Na koniec wszyscy mogli zrobić sobie wspólne
zdjęcie z bohaterami bajek.
Agnieszka Dudziec
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Jubileuszowy V powiatowy konkurs piosenki uczniowskiej „Nutka”

23 maja 2017 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie, po raz piąty, zabrzmiał śpiew na Powiatowym Konkursie Piosenki Uczniowskiej „Nutka”. Wyjątkowo został poświęcony zmarłemu dzień wcześniej wielkiemu artyście polskiej
estrady muzycznej – Zbigniewowi Wodeckiemu.

W konkursie wzięło udział 28 wokalistek w przedziale wiekowym od
6 do 16 lat. W tym roku na festiwalu nie zaśpiewał ani jeden chłopiec.
Prowadzącymi tym razem były: Joanna Gryczka i Barbara Grabowska.
W skład komisji oceniającej weszli: Elżbieta Bogdanowicz, Władysława Niedźwiecka i Henryk Gadomski – przewodniczący. Ogłaszając
wyniki i podsumowując konkurs, przewodniczący stwierdził, że poziom
konkursu był bardzo wysoki, repertuar ciekawy i urozmaicony, a konkursowi towarzyszyła bardzo przyjazna i miła atmosfera.
Nie mogło zabraknąć też, jak zwykle na „Nutce”, dodatkowych atrakcji. Zaprosiliśmy tancerzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Atria
Ostrołęka. Przyjechali do nas wraz ze swoją trenerką Katarzyną Orlicką
i dali piętnastominutowe show taneczne.
Komisja oceniająca przyznała w każdej kategorii wiekowej I, II i III
miejsce oraz jedno wyróżnienie.
Dyrektor ZS Nr 1 w Goworowie był fundatorem – jak zwykle – statuetki dla „Wschodzącej Gwiazdy Szkolnej Estrady”, którą komisja w tym
roku przyznała Amelii Borkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Dzbeninie.

Dziewczynka odebrała nagrodę w efektownej serduszkowej scenerii wystrzelonego przez dyrektora konfetti. Amelia to jedna z najmłodszych
uczestniczek konkursu, bo jest dopiero w klasie „0”. Wyśpiewała sobie
też zwycięstwo w kategorii wiekowej kl.”0”-I piosenką „Laleczka z saskiej porcelany”. II miejsce w kat. wiekowej kl.”0”-I komisja przyznała
Aleksandrze Sówce ze SP w Pasiekach, natomiast III miejsce – Zuzannie
Michalak ze SP Nr 5 w Ostrołęce, wyróżnienie przyznano Lenie Kupis
z Borawego.
W kat. wiekowej kl. II-III: I miejsce komisja przyznała Wiktorii
Jamrozik ze SP Nr 5 w Ostrołęce, II miejsce – Żanecie Dziełak ze SP
w Wąsewie, a III – Karolinie Kulas ze SP w Dzbeninie. Wyróżnieniem
obdarowano Lenę Maliszewską ze SP w Borawem.
W kat. wiekowej kl. IV-VI: I miejsce komisja przyznała Kalinie Cymes z Rzekunia, II – Sylwii Jóźwik z Różana, a III miejsce – Izabeli Depcie ze SP w Goworowie. Wyróżnienie przyznano Aleksandrze Bochenek
ze SP w Goworowie.
W kat. gimnazjum: I miejsce przyznano – Wiktorii Domurad
z Łysych, II miejsce – Anecie Gałązce z Gimnazjum w Goworowie, a III
– Paulinie Sówce z Gimnazjum w Goworowie.Wyróżnienie otrzymała
Alicja Nalewajk z Gimnazjum w Kadzidle.
Współorganizatorem Powiatowego Konkursu Piosenki Uczniowskiej „Nutka” był Powiat Ostrołęcki oraz Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Goworowie. Konkurs wsparli: Bank Spółdzielczy
w Goworowie, Marcin Romanowski – przedsiębiorca z Goworowa,
Anna Sadowska – właściciel hurtowni „Bursztyn ” oraz firma Andrzej
Okrągliński PRZEWÓZ OSÓB.
Odpowiedzialne za przygotowanie konkursu to: Joanna Gryczka,
Barbara Grabowska, Beata Ciepierska. Pomagali: Beata Piechocka, Katarzyna Bochenek, Mirosław Drabot oraz kierowcy: Dariusz Grabowski
i Paulina Gryczka.
Konkurs zakończył się wspólnym śpiewem organizatorów, opiekunów, komisji i całej społeczności festiwalowej, oczywiście pod batutą
Henryka Gadomskiego, piosenki „Hej, przyjaciele”.
Joanna Gryczka

„Palisz, płacisz, zdrowie tracisz”

„Palisz, płacisz, zdrowie tracisz”- to hasło przewodnie dnia profilaktyki, który zorganizowano w ZS Nr1 w Goworowie 9 czerwca
2017 r.
Na początek grupa teatralna „Proskenion” z naszej szkoły pokazała
spektakl: „Sąd nad papierosem”, który wcześniej podczas dnia otwartego
obejrzeli rodzice. Dziewczęta biorące udział w spektaklu podsumowały
go piosenką o konsekwencjach zażywania środków psychoaktywnych.
Dzięki kostiumom i scenerii , jaką przygotowali uczniowie wspólnie
z panią Agnieszką Dudziec i panem Dariuszem Twardziakiem, poczuliśmy się jak w prawdziwym sądzie.
Na propozycję pedagoga szkolnego, uczniowie klas pierwszych
zaprezentowali wcześniej przygotowane występy, które dotyczyły uza-

leżnień behawioralnych, uzależnienia od
alkoholu, papierosów i nikotyny. W ramach
realizowanego w szkole programu „Trzymaj
formę”, Ewa Lubiak przeprowadziła konkurs
dla chętnych uczniów, których zadaniem było
ułożyć krótkie hasło reklamujące zdrowy tryb
życia. Uczniowie wykazali się niesamowitą
inwencją twórczą, a trzeba przyznać, że miały
na tę konkurencję bardzo mało czasu, bo tylko 5 minut. Nie było tu lepszych i gorszych
pomysłów, wszystkie były znakomite. Każdy
uczeń biorący udział w tej konkurencji został nagrodzony. Szkolna pedagog przygotowała też konkurencję dla nauczycieli, którzy
musieli wykazać się sprytem, dobrą koncentracją i idealnym słuchem fonematycznym.
Zwyciężczynią tej konkurencji została Karolina Dąbrowska. Pomysł na
happening ulicami Goworowa miały Elżbieta Bieniecka i Aneta Gąsior.
Wyszliśmy więc na ulicę, żeby promować zdrowy styl życia i rozdać
społeczności ulotki informujące o stratach, jakie niesie ze sobą palenie
tytoniu. Narobiliśmy więc trochę rabanu, ale wierzymy, że było warto.
W centrum Goworowa, koło fontanny, Ela Bieniecka z grupą dziewcząt
poprowadziła gimnastykę przy muzyce. Dołączyła do nas na chwilę Małgorzata Kulesza – Wójt Gminy Goworowo. Całą akcję wspierała grupa
harcerzy, która aktywnie uczestniczyła w tym wydarzeniu. Orzaki pokazały się ponownie społeczeństwu Goworowa, które z zaciekawieniem
obserwowało happening.
Organizatorzy akcji
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„Przemocy Mówię nie!”
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie po raz
trzeci, przeprowadził gminny konkurs pod tym tytułem. Wzięły
w nim udział 24 osoby. Celem konkursu było zwrócenie uwagi
na rosnące zjawisko przemocy oraz promowanie uzdolnień i kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych.
Laureatem konkursu został najmłodszy jego uczestnik - Jaś Dąbrowski z Przedszkola Samorządowego w Goworowie.
Ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie I miejsce komisja przyznała Krystynie Rutkowskiej, II miejsce - Milenie
Solmińskiej.
Z Zespołu Szkół Powiatowych na I miejsce zasłużyła Eliza
Ochenkowska, na II - Agnieszka Zięba, a na III równorzędnie Marta Majk i Katarzyna Cieślak.
Natalia Dobkowska z kl. I SP w Goworowie oraz Kacper Dziczek
z kl. 0 w Szczawinie zajęli I miejsce w kategorii wiekowej kl. 0-III.
Tomaszowi Sypniewskiemu z kl. III i Łukaszowi Wierzbickiemu z
kl. I komisja przyznała II miejsce. Na III miejsce zdaniem komisji zasłużyli Kacper Mech ze Szczawina i Aleksandra Szredzińska z Pasiek.
W kategorii wiekowej kl. IV - VI I miejsce przyznano Aleksandrze
Dobkowskiej z kl. IV ze SP w Goworowie, II miejsce Małgorzacie Sadowskiej również z kl. IV w Goworowie, III miejsce otrzymała Katarzyna Kosiorek kl. III z Kunina.
Niżej wymienieni uczniowie otrzymali wyróżnienia:
Igor Kukliński z Pasiek, Katarzyna Wilamowska z Pasiek, Paweł Fidelis,

Adrian Baranowski, Oliwia Retes, Zuzanna Dąbrowska i Amelia Ochtabińska z Pasiek oraz Agata Mech ze Szczawina.
Prace wykonano mieszanymi technikami, estetycznie i ciekawie.
Będą one wyeksponowane w Urzędzie Gminy. Do obejrzenia prac plastycznych zachęca Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie
działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie.
Joanna Gryczka

Prezentacje edukacyjne
Zespół Szkół Powiatowych uczestniczył w XV edycji prezentacji edu- – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
kacyjnych przygotowanych 9 marca 2017 roku w hali im. Arkadiusza Goła- Dodatkowo w ZSP w Goworowie uczniowie mają możliwość uzyskania
sia w Ostrołęce. Gimnazjalistom przedstawiono osiągnięcia uczniów, życie prawa jazdy kategorii B.
kulturalne szkoły, akcje charytatywne, wycieczki, staże zagraniczne w raJanusz Frydrych
mach programu Erasmus+.
Głównym celem było zaproponowanie kierunków kształcenia na
rok szkolny 2017/2018:
Szkoły dla młodzieży:
1. Technikum kształcące w zawodach:
- technik agrobiznesu
Kwalifikacje:
RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
- technik handlowiec
Kwalifikacje:
AU.20. Prowadzenie sprzedaży
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej
2. Liceum Ogólnokształcące.
3. Branżowa szkoła I stopnia - dawna ZSZ (oddział wielozawodowy)
Szkoły dla dorosłych:
1. Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum.
2. Kursy kwalifikacyjne:
– prowadzenie sprzedaży
– prowadzenie działalności handlowej
– prowadzenie produkcji rolniczej

IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Bezpieczeństwie Pracy
w Rolnictwie
Po raz kolejny uczniowie klas technikum kształcącego w zawodzie
technik agrobiznesu w Goworowie wzięli udział w Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, do którego zostali przygotowani przez panią Grażynę Wicepolską.
		
Organizatorami konkursu w tej edycji było Wydawnictwo OIKOS
(wydawca magazynu „Bez pługa”), KRUS, Bayer CropScience oraz Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Jego celem było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrych praktyk rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej
pracy w gospodarstwach rolnych oraz kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrych praktyk rolniczych,
ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.
W etapie szkolnym zwyciężył Krzysztof Fronczyk z klasy III TA, który
już po raz trzeci reprezentował naszą szkołę w finale krajowym. Finał

odbył się 20 kwietnia w auli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW
w Warszawie. Po zarejestrowaniu uczestników i informacjach wstępnych, uczestnicy mieli do rozwiązania test z zakresu BHP i ergonomii
pracy w rolnictwie i leśnictwie. Następnie w oczekiwaniu na wyniki, organizatorzy zaprosili gości na poczęstunek, po którym uczniowie mieli
możliwość zwiedzania pracowni Wydziału Inżynierii Produkcji. Jedną
z atrakcji była prezentacja firmy Bayer – głównego sponsora konkur-

su: „Rolnictwo w przyszłości – dzięki ochronie bioróżnorodności dziś”. Nasz reprezentant nie zajął co prawda miejsca w pierwszej trójce, ale jak i w poprzednich edycjach, wykazał się dużą
wiedzą zapewniającą zajęcie miejsca wśród najlepszych w kraju.
P. Kosiorek
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Młodzież z ZSP w Goworowie zakończyła praktyki w Grecji
Organizacją wysyłającą młodzież była Europejska Fundacja Edukacyjno – Sportowa. Młodzież miała zapewniony nocleg w hotelu Golden
Sun w miejscowości Nea Mesagkala. Przed wyjazdem odbyły się zajęcia
dotyczące kultury i historii Grecji, bezpieczeństwa i higieny pracy, społeczno-pedagogiczne oraz z języka angielskiego. Pobyt był dla uczniów
okazją do poszerzenia specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej
związanej z zawodem rolnika dzięki praktykom na plantacji kiwi, podczas których młodzież miała możliwość zapoznania się z technologią ich
uprawy i przechowywania. Po zajęciach teoretycznych młodzież usuwała
nadliczbowe zawiązki owoców, które ujemnie wpływają na ich jakość.
W mieście Saloniki młodzież zwiedzała akademię Perrotis College założoną przez American Farm School, która zapewnia studentom z różnych
krajów zdobywanie wiedzy i praktycznych doświadczeń z zakresu produkcji rolnej oraz hodowli zwierząt. Uczelnia ta umożliwia studiującym
stosowanie nauczanej teorii w praktycznych działaniach edukacyjnych
prowadzonych w gospodarstwach kampusu.
Zwiedzając miejscowości Litochoro, Platamonas, Palios Pantelejmon uczniowie poznawali język, kulturę i historię Grecji. Religię grekokatolicką poznali w trakcie zwiedzania masywu skalnego Meteory i
zespołu prawosławnych klasztorów (monastyrów) umiejscowionych na
szczytach skał. Odbył sie także rejs statkiem na wyspę Skiathos, podczas
którego młodzież miała możliwość nauczenia się tradycyjnych greckich
tańców, m.in. Zorby. Po zwiedzaniu stolicy wyspy piękna pogoda zachęcała do relaksu i opalania się na najpiękniejszej plaży wyspy Skiathos
- Kukulinares, na której często bywały (np. nieżyjąca już księżna Diana)
i bywają ważne osobistości.
Jesteśmy bardzo dumni z uczniów, którzy uczestniczyli w stażu zagranicznym w Grecji. Wykazali się oni dużą odwagą oraz dojrzałością.
Wywiązali się ze wszystkich obowiązków, jakie zostały im powierzone.
Od 18.04 do 03.05.2017 grupa uczniów z ZSP w Goworowie Godnie reprezentowali nasza szkołę, ale także powiat i całą polską spokształcąca się w zawodzie technik agrobiznesu odbywała dwutygo- łeczność.
dniowe praktyki zawodowe w Grecji. Odbywały się one w ramach
Marta Kozon
projektu „Nowoczesne zarządzanie agrobiznesem w rolnictwie
i agroturystyce”, realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej z
programu Erasmus+. 		

IX Powiatowy Konkurs Recytatorski
25kwietnia 2017 r. w ZSP w Łysych odbył się IX Powiatowy Konkurs Recytatorski – Poezja Bolesława Leśmiana. Naszą szkołę reprezentowali: Weronika Terlecka, Julia Nadwodna oraz Patryk Ciechowicz - wszyscy z II klasy TH.
Komisja konkursowa oceniała dobór repertuaru, umiejętności interpretacyjne uczestników,
kulturę mowy oraz całokształt wyrazu artystycznego.
Nasi uczniowie zostali wysoko ocenieni przez jury, a Julia Nadwodna zajęła 3 miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Gratulujemy
Julii oraz Zofii Kordasz, która przygotowywała naszą reprezentację.

Zofia Kordasz

Bardzo dobre wyniki z egzaminów zawodowych
Uczniowie ZSP w Goworowie od wielu lat osiągają bardzo dobre
wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych pokazując, że stać ich
na wiele. Szczególnie wynikami z sesji styczniowej, która odbyła się
w tym roku, możemy się z dumą pochwalić.
Włożony wysiłek młodzieży i nauczycieli zaowocował tym, że
uczniowie kl. IV technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu osiągnęli z części pisemnej średni wynik 77,7% a z części

praktycznej 96,2%.
Jeszcze lepiej wypadli uczniowie klasy IV technikum kształcącego
w zawodzie technik handlowiec. Z części pisemnej uzyskali co prawda średnią 66%, za to z części praktycznej aż 98,5%, w tym 9 uczniów
z wynikiem 100%.
P. Kosiorek

Wstęp do studiów
30.03.2017 r. odwiedził nas Dziekan Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży – dr inż. Andrzej Borusiewicz. Przeprowadził szkolenie
nt. „Nowoczesne technologie w rolnictwie” zorganizowane w formie
wykładów i instruktażu. Celem szkolenia było zapoznanie z najnowszymi technologiami i technikami, rolniczymi programami komputerowymi stosowanymi w produkcji roślinnej oraz produkcji zwierzęcej, tzw. „Rolnictwie 4.0”.
Dziekan podkreślił rolę rolnictwa i agrobiznesu oraz fakt, że nadal
jest to kierunek bardzo rozwojowy, po którym absolwenci chętnie przyj-

mowani są do pracy. W ramach współpracy zachęcił też uczniów naszej
szkoły do efektywnej nauki oraz wkroczenia w szeregi studentów WSA.
Zainteresowanym słuchaczom zostawił skromne upominki.
Uczniowie (przyszli młodzi rolnicy) uzyskali zaświadczenia ukończenia
szkolenia, które honorowane jest przy ubieganie się o wsparcie w ramach
„Premii dla młodych rolników”.
Grażyna Nowak
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Wojenne dzieje niektórych z członków rodzeństwa Jadwigi Dudziec i ich rodzin
We wcześniejszych numerach niniejszego Biuletynu ukazały się artykuły dotyczące wojennych losów mieszkanców gminy i parafii Goworowo. Poznaliśmy dzieje Jadwigi Dudziec, Władysława Szulkowskiego
i Stanislawa Dudźca. Uważam, że należy ukazywać postacie, które poprzez swoje czyny mogą stać się wzorem do naśladowania. Innym powodem jest nieubłagany upływ czasu i fakt, że ludzi pamiętających II Wojnę
Światową i lata powojenne jest coraz mniej i za kilka lat nie będzie od
kogo tej wiedzy uzyskać. Myślę, że jest jeszcze wiele ciekawych postaci,
których tragiczne wojenne i trudne powojenne dzieje mogą nas czegoś
nauczyć. Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się ciekawymi informacjami o losach swoich bliskich prosimy o kontakt.
Dziś chciałbym oddać głos siostrzeńcom Jadwigi Dudziec (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), panom Jerzemu i Lucjanowi Zubko, którzy
chcieliby podzielić się ciekawymi informacjami dotyczącymi rodzinnych losów. Jest to wiedza bardzo cenna, oparta na wspomnieniach
i dokumentach będących w ich posiadaniu oraz źródłach archiwalnych
dostępnych również w internecie. Oto ich relacja.
„Jadwiga Dudziec pochodziła z wielodzietnej rodziny (rodzice
Stanisław i Józefa z domu Osowiecka, mieszkali w Jaworach Starych
i prowadzili gospodarstwo rolne). Miała dziesięcioro rodzeństwa. Dwoje zmarło w wieku niemowlęcym, a pozostałą ósemkę stanowiło trzech
braci: Józef, Antoni i Kazimierz oraz pięć sióstr: Helena (zmarła w młodości), Marianna, Antonina (Tosia), Zofia i Anna-Cecylia (Aniela). Najmłodszą z rodzeństwa była Jadwiga. Ojciec rodziny, Stanisław, zmarł gdy
Jadwiga miała dwa i pół roku i wychowanie dzieci spoczęło na barkach
ich matki Józefy, w czym pomagali jej najstarsi z rodzeństwa. Z rodzeństwa J. Dudziec i ich rodzin, troje nie brało czynnego udział w działaniach wojennych natomiast pozostałe pięcioro aktywnie z bronią w ręku
uczestniczyło w opisanych wojnach:
Brat Antoni, który był kawalerem, zginął podczas wojny polsko-bolszewickiej w wyprawie na Kijów w 1920 r. Nie znane jest miejsce jego
pochówku, a ponieważ nie był odznaczony, to brak jest o nim informacji
w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie.
Brat Kazimierz ożenił się z Julią (z domu Skwara). Mieli dwoje dzieci, Janusza i Barbarę. Kazimierz uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 35 Pułku Piechoty. Od 1929 r. był Policjantem Państwowym
na Zamojszczyźnie, najpierw w Biłgoraju w randze St. Posterunkowego,
a od 1938 r., do chwili aresztowania przez NKWD, Komendantem Posterunku Policji w Goraju k/Biłgoraju. Na terenach zajętych przez wojska
Armii Czerwonej 17 września 1939 r., NKWD rozpoczęło masowe aresztowania, zwłaszcza wśród ludności polskiej – żołnierzy, policjantów
i ich rodzin, urzędników państwowych i miejscowej inteligencji. Listy
tych osób były sporządzone wcześniej przez tajnych współpracowników NKWD, więc aresztowania te nie były przypadkowe. Ponadto, wg.
niepełnych danych, w ramach akcji wysiedleńczej z terenów wschodnich
ówczesnej Polski, deportowano w głąb byłego ZSRR ponad milion cywilnych obywateli polskich.
Kazimierz Dudziec, został aresztowany przez NKWD zaraz po wkroczeniu wojsk Armii Czerwonej na ziemie Zamojszczyzny, i uwięziony w
Ostaszkowie. W 1940 r. w obozie tym został rozstrzelany przez NKWD.
Jest pochowany na Polskim cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja),
który został udostępniony zwiedzającym w 2000 r. Na Cmentarzu tym
na Tabliczkach umieszczone są nazwiska pond 6.300 zamordowanych
przez NKWD polskich jeńców, w tym nazwisko K. Dudziec. W Księdze
Cmentarnej tego cmentarza, która ukazała się na przełomie 2005/2006
r., w 1 Tomie jest umieszczone jego zdjęcie wraz z krótkim opisem.
Julia Dudziec wraz z dziećmi uniknęła aresztowania przez NKWD i po
wojnie, gdy wiadomo już było, że Kazimierz nie wróci, przeniosła się do
krewnych w Goworowie gdzie była nauczycielką w Szkole Podstawowej.
Ich syn Janusz w latach 70-tych był Naczelnikiem Gminy Goworowo,
a obecnie mieszka na Mazurach. Julia Dudziec zmarła w 1995 r. i jest
pochowana na cmentarzu w Goworowie.
Siostra Antonina (Tosia), wyszła za mąż za Leona Ryszarda Jędrczaka i miała z nim szóstkę dzieci. Przed II Wojną Światową mieszkali
w Stryju gdzie Antonina była nauczycielką. Po 17 września 1939 r., tak
jak inne tereny wschodnie Polski, również i Stryj zajęty został przez wojska Armii Czerwonej. Antonina po nieudanej próbie przedostania się
wraz z dziećmi na Węgry, powróciła do Stryja i wkrótce została aresztowana przez NKWD. W lutym 1940 r. wraz z sześciorgiem dzieci zesłana została do Kazachstanu - posiołka Stepanówka. Do kraju szczęśliwie
wrócili z zesłania w komplecie w 1946 r. roku i zostali osiedleni na Ziemiach Zachodnich w Kożuchowie, obecne województwo Lubuskie. Jed-

na z córek, Danuta nie wytrzymała trudów zesłania i wkrótce po powrocie do Polski zmarła. Antonina zmarła w 1975 r. a jej mąż Leon Ryszard
w 1992 r. Z rodziny Antoniny (Tosi) i Leona Ryszarda Jędrczaków żyją
córki Barbara i Krystyna, które razem ze swoją mamą były na zesłaniu.
Leon Ryszard Jędrczak był przedwojennym zawodowym żołnierzem WP i Policjantem Państwowym. Po wybuchu II Wojny Światowej, a wkrótce po zajęciu Stryja przez wojska Armii Czerwonej, uniknął
aresztowania przez NKWD. Przedostał się na Bliski Wschód i wstąpił do
powstałej w Syrii Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. W Brygadzie tej brał udział w walkach pod Tobrukiem. W maju 1942 r. Brygada włączona została do 3 Dywizji Strzelców Karpackich i z tą formacją
Leon przeszedł cały jej dalszy szlak bojowy także po włączeniu Dywizji
w lipcu 1943 r., do 2 Polskiego Korpusu. 2 Korpus w maju 1944 r.
wsławił się w bitwie pod Monte Cassino, a później brał udział w walkach
pod Anconą i Bolonią. We wszystkich tych bitwach brał udział Leon
Ryszard Jędrczak. Po rozwiązaniu 2 Korpusu, mąż Antoniny wrócił do
Polski w 1947 r. i dołączył do mieszkającej już w Kożuchowie żony i dzieci. Kończąc służbę wojskową posiadał stopień St. Sierżanta, a w 1999 r.
otrzymał pośmiertnie stopień Podporucznika. Lenon Ryszard Jędrczak
był odznaczony między innymi Krzyżem Walecznych, Pamiątkowym
Krzyżem Monte Cassino i innymi.
Siostra Anna Cecylia (Aniela), wyszła za mąż za Eugeniusza Zubko. Mieli trzech synów: Jerzego, Stanisława i Lucjana. Stanisław zmarł
w wieku niemowlęcym. Eugeniusz był frontowym żołnierzem 34 Pułku, 8 dywizji II Armii WP w stopniu kaprala i zginął tuż przed końcem
II Wojny Światowej, 25 kwietnia 1945 r. na terenie Niemiec w czasie
operacji łużyckiej w miejscowości Kleinwelka k/Bautzen (Budziszyn).
W 1950 r. jego prochy przeniesione zostały na Cmentarz Wojskowy II
Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu - grób nr 3385. Anna Cecylia(Aniela), w wyniku ciężkiej i długotrwałej choroby zmarła w 1976 r. i jest
pochowana na cmentarzu goworowskim w jednym grobie z matką Józefą i siostrą Zofią.
Rodzeństwo J. Dudziec było b. solidarne i w trudnych chwilach
pomagało sobie nawzajem. Przykładów wzajemnej pomocy można
mnożyć. Podamy tylko kilka: Gdy Jadwiga w 1926 r. rozpoczęła naukę
w prywatnym Seminarium Nauczycielskim sióstr Zmartwychwstanek
w Warszawie, Antonina opłacała za jej naukę czesne. Gdy Antonina
wraz z 6-ciorgiem małych dzieci zesłana została do Kazachstanu, to po
otrzymaniu od niej tej wiadomości, pozostałe rodzeństwo pomagało jej
i tak np. Zofia szyła „z pamięci” i wysyłała jej odzież dla dzieci, a Anna
Cecylia (Aniela) wraz z mężem Eugeniuszem między innymi wysyłali
jej produkty spożywcze, o czym świadczyć może zachowany i załączony
list Antoniny adresowany do Anny i Genia. Wysyłane przez rodzeństwo
Jadwigi do Kazachstanu paczki z pomocą dla Antoniny przez okoł rok
docierały do niej, a potem w miarę przesuwania się frontu na wschód,
wysyłka paczek z pomocą była niemożliwa. Natomiast gdy mąż Anny
Cecylii zginął na wojnie, a ona w połowie lat 50-tych ciężko zachorowała, to wychowaniem jej 2 synów zajęły się Zofia wraz z Marianną
i Antoniną ( już po jej powrocie z zesłania w Kazachstanie).
Rodzeństwo i potomkowie rodzeństwa Jadwigi Dudziec, utrzymywali bardzo bliski kontakt z mieszkającymi w Goworowie jej siostrami, Marianną z mężem i Zofią, bardzo często ich odwiedzając.
W uroczystości odsłonięcia na cmentarzu parafialnym w Goworowie
21.X.2016 r., Tablicy Pamiątkowej poświęconej Jadwidze Dudziec,
oprócz jej siostrzeńca, wzięli również udział potomkowie jej rodzeństwa
z drugiego i trzeciego pokolenia. Obecnie potomkowie rodzeństwa Jadwigi Dudziec mieszkają w różnych stronach Polski i także utrzymują
ze sobą bliskie kontakty. Z bardzo dużej rodziny Jadwigi Dudziec, w Jaworach obecnie mieszka tylko jej bratanica (córka brata Józefa) Janina Pazuła oraz wnuczka Józefa a córka Janiny - Jadwiga Pietras wraz z
dziećmi.”
Piotr Kosiorek
Źródła wykorzystane przez panów Jerzego i Lucjana Zubko:
Centralne Archiwum Wojskowe – Warszawa
Centralne Archiwum Państwowe- Warszawa
http://biliongraves.com./com/grave/EUGENIUSZ-ZUBKO/10204970
http://www.katedrapolowa.pl
http://kresy24pl/funkcjonarjusze-policji-panstwowej-lista-ostaszkowska
http://policjapanstwowa.pl/kupamieci/wykazpolicjantowpomordowanych-na-wschodzie-1940
http://pul.idl.pl/pliki/Miednoje_ksiega_cmentarna_tom 1
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=42
http://www.sybir.com.pl
http://www.sybir.comstane.pl/pl/mon/view/257503
Wspomnienia i dokumenty będące w posiadaniu rodziny

