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Wielkie postacie małej ojczyzny
W gminie Goworowo jest wielu lokalnych liderów, pozytywnych
postaci kreujących życie społeczne w swojej małej ojczyźnie, czy
też osoby, które poprzez swoją wiedzę i pasję zapisują karty historii swojej Ojczyzny, docierają do ciekawych zakątków świata, aby je
nam przybliżyć.

Michał Pszczółkowski odebrał nagrodę podczas gali w siedzibie TVP (fot. TVP)

acji w Goworowie, kreowała rozwój gminy nie tylko pod względem kultury, ale śmiało podejmowała działania z wielu dziedzin
życia. Kolejną postacią jest Michał Pszczółkowski pochodzący
z Daniłowa. Jest przykładem na to, że zdobywanie wiedzy może
być pasją życiową. Ciekawość świata i historii spowodowały, że
Barbara Kuczyńska podczas sesji rady gminy odebrała podziękowania za współpracę (fot. arch. UG)
jego praca została doceniona. Jest autorem najlepszej książki hiW niniejszym wydaniu biuletynu zaprezentowana została syl- storycznej roku. Więcej informacji o postaciach naszej gminy przeczytacie na stronie 10 i 11.
wetka lokalnej liderki – Barbary Kuczyńskiej, która przez ponad
20 lat kierowania Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i RekreAgata Majk
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Podsumowanie wykonanych w 2017 roku działań inwestycyjnych oraz
plan takich działań w roku bieżącym na terenie gminy Goworowo
Zakończony 2017 rok był wyjątkowo trudnym rokiem inwestycyjnym. Wzmożone opady atmosferyczne w drugiej połowie roku mocno torpedowały realizację zewnętrznych prac budowlanych, a dwie z nich zatrzymały do wiosny obecnego roku. Tym niemniej zrealizowano budżet inwestycyjny o wielkości prawie 6 milionów złotych, czyli prawie dwukrotnie większy niż i tak zaawansowany w różnorakie
działania budżet inwestycyjny z 2016 roku. Rozpoczęty rok stawia przed Wójtem Gminy Goworowo i pracownikami Urzędu Gminy Goworowo nie lada wyzwanie – Rada Gminy Goworowo ustaliła wysokość budżetu inwestycyjnego na niespotykanym do tej pory poziomie
ponad 14 milionów złotych. W historii samorządu goworowskiego od 1991 roku wydatki na inwestycje nigdy nie przekroczyły kwoty
10 milionów złotych. Pomimo tak ogromnej skali nie jest to założenie niewykonalne - od 2015 roku samorząd nie zaciągnął w bankach
żadnych nowych pożyczek, a poziom dofinansowań i dotacji zewnętrznych nigdy nie był na tak wysokim poziomie. Fachowe gospodarowanie mieniem i środkami publicznymi przez Radę i Wójta Gminy Goworowo spowodowały, że Radni Gminy Goworowo mieli możliwość
dyspozycji i rozplanowania tak znaczną ilość środków finansowych na inwestycje. Wydatkowanie tych środków na istotne i potrzebne
z punktu widzenia społeczności lokalnej działania progresyjne z pewnością spowoduje podwyższenie poziomu zadowolenia mieszkańców, a także wpłynie na podniesienie komfortu życia na terenie gminy Goworowo. Należy jednak zdać sobie sprawę, że w części jej zakątków jest jeszcze bardzo wiele potrzeb, a społeczność lokalna stawia przed samorządem gminnym słuszne wymagania odnośnie zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych i społecznych. Dlatego też na najbliższą przyszłość zaplanowano do realizacji wiele nowych działań,
zarówno budowlanych, jak i projektowych. Ich wykonanie będzie odpowiedzią na Państwa oczekiwania wobec samorządu.

Główne inwestycje wykonane w 2017 roku

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wiodącymi, a co za tym idzie i najdroższymi, inwestycjami w Warszawie w kwocie 1 180 000,00 zł. Ponadto samorząd odzyska
w 2017 roku było wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania cały poniesiony na inwestycję podatek VAT. Firma Wielobranżowa
Wody w Ponikwi Małej i Brzeźnie, wykonanie kompleksowej
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kuninie
oraz budowa boisk wielofunkcyjnych w Pasiekach i Kuninie.
W ramach inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody
w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała” na SUW Brzeźno wykonano
m. in. wymianę pompy głębinowej, wymianę urządzeń układu
technologicznego uzdatniania wody o wydajności 45 m²/h, montaż nowego zestawu hydroforowego, nowy rurociąg wody surowej,
neutralizator ścieków z chlorowni, zbiornik retencyjny o wielkości

Widok na boisko wielofunkcyjne w Pasiekach (źródło arch. UG)

Budowa układu filtracyjnego w SUW Brzeźno (źródło arch. UG)

100 m³ na wodę pitną oraz remont budynku SUW. Natomiast na
SUW Ponikiew Mała wykonano m. in. wymianę pomp głębinowych, montaż aeratora i filtrów ciśnieniowych, nowe rurociągi
między obiektowe oraz zbiornik retencyjny o wielkości 300 m³.
Działania te usprawniają procesy czerpania i uzdatniania wody
pitnej oraz zapewniają zwiększenie zapasów wody na czas jej
największego rozbioru w okresach upałów. Zadanie wykonała
firma Aqua-Soft s.c. z Białegostoku za wynagrodzenie w kwocie
1 569 480,00 zł, z którego zostało potrącone 88 306,50 zł tytułem kar
umownych za nieterminowe wykonanie zamówienia. Na realizację zadania Gmina Goworowo pozyskała preferencyjnie oprocentowaną, umarzalną w wysokości 40% pożyczkę ze środków Woje-

Magdalena Łach z Rzekunia wykonała na rzecz Gminy Goworowo „Budowę 2 boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej
w Pasiekach oraz Szkole Podstawowej w Kuninie”. Przy obu szkołach powstały nowe boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 25 x 50 m, w ramach których wyznaczone zostały place do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, piłkę
koszykową i badmintona, wraz z niezbędnym osprzętem. Wzdłuż
boisk powstały bieżnie o nawierzchni poliuretanowej, umożliwiające rywalizację w biegu na 60 m, zakończone skoczniami
w dal. Boiska wyposażone są dodatkowo w piłkochwyty, sztuczne
oświetlenie, monitoring, zestaw siedzisk dla widzów, utwardzone kostką brukową ciągi piesze pomiędzy boiskami i szkołami,
garaże na sprzęt sportowy itp. Nowe boiska powstały w miejsce
starych, piaszczystych placów do gry. Wartość robót budowlanych wyniosła 1 075 300,00 zł, od której zostało potrącone
192 330,16 zł tytułem kar umownych za nieterminowe wykonanie
zamówienia. Na realizację zadania Gmina Goworowo pozyskała
dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 432 509,00 zł.
Z uwagi na obowiązki promocyjne, związane z przyznanym dofinansowaniem, inwestycja pn. „Efektywność energetyczna związana z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuninie
w gminie Goworowo” została opisana w oddzielnym artykule.
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Pozostałe działania inwestycyjne, wykonane w 2017 roku
Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, samorząd gminny przeprowadził w ubiegłym roku szereg różnorakich działań inwestycyjnych:
- firma ART-BRUK Paweł Łasiewicki Wólka Brzezińska za kwotę 161 910,00 zł wykonała na placu pomiędzy Urzędem Gminy
Goworowo i budynkiem pocztowym „Budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Goworowo”, obejmującą część 1 zamówienia „Wzrokiem
i dotykiem poznaję przyrodę – budowa ścieżki edukacyjnej
w Goworowie” i część 2 „Budowa placu zabaw”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie
w kwocie 59 053,15 zł oraz ze środków Powiatu Ostrołęckiego
kwocie 25 000,00 zł, a także współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Goworowo w kwocie 28 290,00 zł.
W obecnym roku wykonane zostaną pozostałe prace budowlane i montażowe, których łącznym efektem będzie powstanie
w Goworowie ogólnodostępnej infrastruktury edukacji ekologicznej i aktywności ruchowej. Niewątpliwym atutem tego miejsca będzie zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym, ponieważ
cały teren jest ogrodzony, położony w sąsiedztwie Posterunku
Policji w Goworowie, a w jego sąsiedztwie nie odbywa się żaden
ruch pojazdów mechanicznych. Kompletne miejsce rekreacji powinno być gotowe na początek wakacji;
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cinki jezdni o długości 1527 mb oraz 676 mb na gruntach wsi
Wólka Brzezińska od strony Czerni miało wykonać Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.
z Ostrołęki za kwotę 1 074 935,81 zł brutto. Z uwagi na rozmoknięty korpus drogowy nawierzchnia asfaltowa została ułożona
tylko na krótszym odcinku jezdni. Część drugą zamówienia,
tj. 1242,5 mb nawierzchni utwardzonej pomiędzy dwiema drogami powiatowymi w Grodzisku Małym oraz 520,7 mb nawierzchni
utwardzonej od drogi powiatowej Ostrołęka – Goworowo do pasa
kolejowego linii Ostrołęka – Tłuszcz w Damiętach miało wykonać
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi
Mazowieckiej za kwotę 647 909,03 zł. Z uwagi na rozmoknięty
korpus drogowy nawierzchnia asfaltowa została ułożona tylko
w Grodzisku Małym. Pozostałe w ramach zamówienia odcinki
dróg zostaną wykonane niezwłocznie po ustąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych;

Nowa nawierzchnia na drodze w Grodzisku Małym (źródło arch. UG)

Ścieżka edukacyjna i sensoryczna w Goworowie (źródło arch. UG)

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie wykonał za
kwotę 137 921,13 zł „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w msc. Rębisze Parcele, gm. Goworowo”. Pozyskane dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych samorządu województwa mazowieckiego wyniosło 65 000,00 zł;
- „Dostawę wraz z wbudowaniem gruzu ceglano – betonowego
i pospółki drogowej na bieżące remonty dróg na terenie gminy
Goworowo” wykonała firma KOP-TRANS Krzysztof Szczepański
z Wąsewa, która za kwotę 185 361,00 zł dostarczyła i wbudowała
gruz ceglano – betonowy frakcji 0–55 mm w ilości do 880 ton
oraz pospółkę drogową frakcji 0–40 mm w ilości do 6380 ton
w ramach bieżących remontów dróg na terenie gminy Goworowo;
- warunki pogodowe uniemożliwiły pełną realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Goworowo”, część 1 „Rozbudowa drogi gminnej
Czernie – Wólka Brzezińska” oraz część 2 „Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku Małym oraz drogi gminnej Lipianka – Damięty - Bobin”. Część pierwszą zamówienia, tj. dwa od-

- firma TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o. z Warszawy dostarczyła nowy pojazd Mercedes Sprinter w ramach postępowania przetargowego na „Zakup autobusu 24 miejscowego
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
na wózkach inwalidzkich”. Pojazd jest wart prawie 350 000,00 zł
i codziennie dowozi pensjonariuszy do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czarnowie. Przedmiot zamówienia zostanie dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2/3 wartości;
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie rozbudował sieć
wodociągową w Ponikwi Dużej, równolegle do drogi krajowej
nr 60. Wartość prac to 30 000,00 zł;
- „Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo” wykonała firma BEMAR Przedsiębiorstwo Usług Projektowo – Inwestycyjnych Marzena Bębenek z Rzekunia za kwotę
182 879,58 zł. Zadanie, zrealizowane w większości w ramach
funduszy sołeckich, objęło rozbudowę oświetlenia ulicznego na
terenie 12 miejscowości naszej gminy;
- firma PROF-DEK Paweł Wilczewski z Ponikwi Dużej wykonała modernizację dachu budynku Filii Bibliotecznej w Żabinie.
Zakres prac obejmował m.in. demontaż i wykonanie nowego
pokrycia dachowego nad pomieszczeniami bibliotecznymi, murowanie ścian szczytowych z ociepleniem, wieńca żelbetowego
oraz ocieplenie wieńca żelbetowego. Wartość wykonanych robót
to 62 199,99 zł brutto;
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”MAGDA” z Ostrołęki wykonało wymianę stolarki okiennej w budynku świetlic wiejskich
w Czerniach i Kruszewie za łączną kwotę 16 919,66 zł;
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA”
Sp.z.o.o. z Ostrołęki złożyło za kwotę 197 247,72 zł najkorzystniejszą ofertę w przetargu na „Przebudowę i rozbudowę ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka”. Zakres prac
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przewiduje wykonanie projektu budowlanego oraz robót drogowych (nawierzchnia asfaltowa, nowe chodniki itp.) od ul. Ostrołęckiej do placu szkoły podstawowej. Termin wykonania to maj
2018 r. Przedmiot zamówienia zostanie dofinansowany do kwoty
101 096,00 zł 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;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansował w kwocie 25 000,00 zł „Odbiór
i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo”. Wartość całkowita zadania wyniosła 29 412,12 zł. Łącznie
odebrano od mieszkańców gminy Goworowo 130,93 ton pokryć
eternitowych.

Rok 2017 to okres wzmożonego projektowania
Mając na celu bieżące prowadzenie inwestycji, jak również
przygotowanie się do kolejnych wyzwań samorząd gminny przygotował lub zlecił do przygotowania wiele dokumentacji budowlanych:
- firma Drog – Projekt Wojciech Zając z Ostrołęki przygotowała
dokumentację budowlaną wraz z projektami podziałów działek
pod budowę drogi Kobylin – Góry. Obecnie Urząd Gminy Goworowo prowadzi postępowanie w celu uzyskania zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej (tzw. „specustawa drogowa”);
- dokonano odbioru dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej w pozostałej do zwodociągowania
części wsi Dzbądzek;
- firma „BEMAR” Przedsiębiorstwo Usług Projektowo – Inwestycyjnych Marzena Bębenek z Rzekunia przygotowała projekt budowlany rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Goworowo wraz z pozwoleniem na budowę w miejscowościach
Ludwinowo, Kruszewo, Dzbądzek, Lipianka, Grabowo i Gierwaty;
- Firma Projektowo - Usługowa Renata Radecka z Ostrołęki przygotowała projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku
świetlicy wiejskiej w Damiętach wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt obejmuje m.in. remont pokrycia dachowego wraz
z dociepleniem, termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji C.O. wraz z kotłem,
zagospodarowanie terenu, w tym budowę parkingu, chodników
i pochylni dla niepełnosprawnych oraz remont i przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku;
- firma Usługi Projektowe „Drogownictwo” Marek Piaściński
z Czerni wykonała projekty budowlane przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Pasieki (ul. Armii Krajowej, ul. Stawowa, ul. 3 Maja oraz droga zlokalizowana na działce nr 465 w obrębie Ponikiew Mała), Wólka Brzezińska (działka nr 171 na odcinku
od drogi powiatowej nr 4403W do ostatniego zabudowania) i Rębisze Kolonia (działka nr 269);
- firma DiM – PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski przygotowuje projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej w msc. Ponikiew Mała
wraz z niezbędnymi podziałami działek wzdłuż pasa drogowego;
- firma Usługi Geodezyjne Andrzej Biaduń z Łomży przygotowała mapę do celów projektowych pod budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Goworówek (do pasa kolejowego), której projekt budowlany przygotowuje Zakład Obsługi Inwestycji
„Komplex-Bud” z Giżycka;
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- firma DiM – PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski z Ostrołęki przygotowuje projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej w msc. Goworówek;
- firma Usługi Projektowe „Drogownictwo” Marek Piaściński
z Czerni przygotowuje projekt budowlany wraz z projektem
podziału działek na rozbudowę drogi gminnej w Kruszewie od
strony Jawor Podmaścia. Projekt jest przygotowywany w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. „specustawa drogowa”). Zakres dokumentacji to projekt budowlany,
operat wodno – prawny, Specyfikacja Techniczna, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, uzgodniona stała organizacja ruchu
oraz mapy projektów podziału nieruchomości;
- Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „SAN-INSTAL”
Bożena Godlewska Tomasz Krześlak s.c. z Ostrołęki przygotowuje kompletny projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w msc. Goworowo (działki od strony
Szczawina).

Bogaty może więcej
Gmina Goworowo nie ma na swoim terenie przemysłu, który
generowałby duże przychody i znacząco zwiększał budżet. Chcąc
rozszerzyć wachlarz działań inwestycyjnych próbujemy wielotorowo sięgać po środki zewnętrzne. Wiele zadań, zrealizowanych
w 2017 roku, w tym te wiodące, wykonanych było z pomocą zewnętrzną. Zadbaliśmy o środki finansowe na kolejny rok:
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie podpisano umowy o dofinansowanie budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Damiętach, Kaczce oraz Żabinie 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, na które nabór przeprowadziła Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”. Wartość
dofinansowania wyniesie nie więcej niż 47 085,00 zł w przypadku
Damięt i Kaczki oraz 45 356,00 zł w przypadku Żabina;
- Gmina Goworowo pozyskała dofinansowanie na wykonanie
zadania pn. „Budowa targowiska handlowego w msc. Szczawin,
gm. Goworowo”. Całkowita wartość kosztorysowa obiektu to
1 286 739,09 zł, a dofinansowanie wyniesie do 818 752,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach operacji typu „Inwestycje
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
i powiązanej infrastruktury”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
- w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, Gmina Goworowo złożyła
wniosek na „Rozbudowę drogi gminnej Ponikiew Mała - Czernie”. Wniosek obejmuje wykonanie 3,66 km nowej nawierzchni
utwardzonej wraz z robotami towarzyszącymi. Całkowita wartość inwestycji to 2 539 660,34 zł, a wnioskowana dotacja to
1 245 230,00 zł. Wniosek przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną i został umieszczony na pierwszym miejscu listy rezerwowej, co faktycznie przesądza o otrzymaniu dofinansowania
w ramach oszczędności poprzetargowych;
- w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie złożono wnioski o dofinansowanie modernizacji
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dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kruszewie i Czarnowie
w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wartość kosztorysowa drogi w Kruszewie wyniosła
136 926,06 zł, a wnioskowana dotacja to 68 000,00 zł. Nowa nawierzchnia stanowić będzie podbudowę pod przygotowywany
projekt jezdni asfaltowej. Wartość kosztorysowa drogi w Czarnowie wyniosła 98 331,12 zł, a wnioskowana dotacja to 49 000,00
zł. Rozstrzygnięcie w kwestii dofinansowania powinno być znane
w maju;
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie złożono wnioski o dofinansowanie rozbudowy placu zabaw w Goworowie oraz budowy oświetlenia ulicznego nad
Narwią w Kruszewie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Oba przedsięwzięcia
otrzymały pozytywną rekomendację i czekamy na podpisanie
stosownych umów o pomocy finansowej;
- w Departamencie Infrastruktury Sportowej Ministerstwa
Sportu i Turystyki złożono wniosek o dofinansowanie zadania
pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lipiance” ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018. Czekamy na ocenę złożonej dokumentacji – w przypadku pozytywnej decyzji Ministerstwa przy Ośrodku Edukacji
Regionalnej w Lipiance powstanie nowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz miejsce aktywnego odpoczynku;
- Gmina Goworowo otrzymała 682 723,00 zł refundacji poniesionych kosztów za wykonanie w 2016 roku inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Cisk”, dofinansowanej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja 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. Środki te zostały przeznaczone na kolejne
działania inwestycyjne;
- w 2018 roku spłyną do budżetu Gminy Goworowo pozyskane
w ubiegłym roku środki finansowe w ramach dofinansowań budowy boisk w Pasiekach i Kuninie, termomodernizacji budynku
szkolnego w Kuninie, preferencyjna pożyczka na SUW w Brzeźnie i Ponikwi Małej oraz pomoc finansowa z Gminy Czerwin.
Łącznie to ponad 3 miliony złotych, które w całości zostaną przeznaczone na inwestycje.

Dobry sąsiad to podstawa
Każdy z nas wie, jaki komfort psychiczny daje możliwość polegania na kimś bliskim. Na poziomie samorządowym owocnie
współpracujemy z sąsiednimi gminami i Starostwem Powiatowym w Ostrołęce. Razem z gminami Czerwin, Troszyn, Rzekuń
i Rzewnie tworzymy obszar Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza”, która to organizacja, oprócz bycia lokalnym katalizatorem działań kulturalnych i poznawczych, daje możliwość
ubiegania się o dofinansowania unijne. Takie wnioski składamy
w każdym organizowanym przez LGD naborze i mamy na tym
polu dobre doświadczenia. Wnioski o dofinansowania składają także przedsiębiorcy i organizacje z naszego terenu. Z Gminą Czerwin udzieliliśmy sobie pomocy finansowej w ramach
ubiegania się o dofinansowanie budowy dróg z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016 – 2019, dzięki czemu nasze wnioski otrzymały wyższą
punktację. W ubiegłym roku wsparliśmy Gminę Czerwin kwotą
600 000,00 zł, a w 2018 roku otrzymamy od nich wsparcie w takiej
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samej kwocie. Doskonale układa się współpraca ze Starostwem
Powiatowym w Ostrołęce. Każdorazowo Rada Gminy Goworowo
wspiera finansowo pomysły działań Starosty Stanisława Kubła na
naszym terenie – w 2017 roku przekazano prawie 400 000,00 zł
na dokumentację i rozpoczęcie prac przy wielomilionowej inwestycji samorządu powiatowego, tj. przebudowie niebezpiecznego
skrzyżowania dróg Goworowo – Pasieki i Ostrów Mazowiecka
– Różan na rondo i budowie nowej drogi (tzw. „skrótu na Warszawę”). Mieszkańcy Pasiek, Józefowa i Kobylina odczują znaczną
ulgę, gdy nasilony ruch w kierunku stolicy przeniesie się na nową
drogę. Rada Gminy Goworowo zadecydowała także, że wesprze
finansowo zapowiadane w najbliższym czasie duże inwestycje
powiatowe, m. in. budowę nowego mostu na Orzu w Grodzisku
Małym oraz przebudowę kilku mostów w przebiegu dróg powiatowych wraz z dojazdami, przebudowę drogi od ul. Dulczewskiego w Goworowie do Szczawina, wykonanie ścieżki rowerowej od
Suchcic do Wólki Brzezińskiej. We współpracy z gminami Długosiodło, Wyszków, Somianka i Rząśnik, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie oraz Służbą Ratowniczą
w Równem na Ukrainie złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Bezpieczna podróż – modernizacja transgranicznego
systemu ratownictwa w komunikacji lądowej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
2014 - 2020. W ramach ww. zadania Gmina Goworowo wnioskuje o dofinansowanie na zakup nowego średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem do ratownictwa
drogowego. W ubiegłym roku wsparliśmy także finansowo Komendę Miejską Policji w Ostrołęce w zakupie nowego samochodu
do działań prewencyjnych.

Z optymizmem patrzymy w przyszłość
Jak już wcześniej wspomniałem, obecny rok będzie czasem
największych inwestycji w historii samorządu goworowskiego.
Będą to zarówno inwestycje Gminy Goworowo, jak i współfinansowane z naszego budżetu i opisane powyżej działania Starostwa
Powiatowego w Ostrołęce. Urząd Gminy Goworowo dokonał już
wyboru wykonawcy miejsc rekreacji w Damiętach, Kaczce i Żabinie. Otwarto oferty w przetargu na dostawę kruszonego gruzu
i pospółki żwirowej, których ilość została podwojona w stosunku
do roku ubiegłego. Prowadzone są postępowania na wyłonienie
wykonawców budowy drogi asfaltowej Ponikiew Mała – Czernie
w zakresie od Ponikwi Małej PGR do drogi powiatowej pomiędzy stawami hodowlanymi oraz odcinek od stawów hodowlanych
do wsi Czernie, budowy nowoczesnego targowiska gminnego
w miejscu dawnego targowiska nad rzeką Orz oraz przebudowy
dachu na budynku świetlicy w Damiętach. Przystąpimy także do
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w nieskanalizowanej części Goworowa, doprowadzenia sieci do Szczawina
oraz skanalizowania Daniłowa. W ramach tego bardzo drogiego
zadania o wartości kosztorysowej ponad 2,3 miliona złotych będziemy ubiegać się o preferencyjnie oprocentowaną, częściowo
umarzalną pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie. Rozpocznie się
również budowa sieci wodociągowej w Dzbądzku – w przypadku korzystnej ceny wykonana zostanie sieć na pozostałej części
wsi. Planowana jest modernizacja budynku filii Biblioteki Publicznej w Żabinie. Gmina Goworowo przystąpi do budowy dróg
utwardzonych w Ponikwi Małej, Rębiszach Kolonii, w ul. Armii
Krajowej w Pasiekach oraz zakończenia rozpoczętych inwestycji
w Goworowie, Damiętach i Wólce Brzezińskiej. Zamierzamy budować drogi żwirowe w Kruszewie i Czarnowie oraz dokonywać
bieżących remontów istniejących żwirówek. Z uwagi na bardzo
dużą wartość kosztorysową będziemy ubiegać się o dofinanso-
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wanie budowy drogi Kobylin – Góry w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016
– 2019. Nadal rozbudowywane będzie oświetlenie uliczne na obszarze gminy na podstawie posiadanych projektów budowlanych,
a także przygotowane będą nowe projekty oświetleniowe w Pokrzywnicy Kolonii, Brzeźnie, Kaczce, Borkach, Zaorzu, Rębiszach
Parcelach i Żabinie. Rozbudujemy place zabaw w Goworowie i Jaworach Wielkopolu. Prowadzone będą także nowe prace projektowe: dla dużego ciągu dróg Kunin – Borki – Kobylin – Józefowo,
dróg w Kółku, w Szczawinie, na ul. Witosa i Szkolnej w Goworowie, dla nowych sieci wodociągowych w Ludwinowie oraz na
odcinkach Cisk – Cisk Kolonia – Jawory Podmaście i Goworowo
– Rębisze Kolonia (wzdłuż drogi do Ostrołęki). W przypadku po-

jawienia się nowych możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego będziemy przygotowywać stosowne aplikacje. Wiele
nowych działań zostanie podjętych w ramach funduszy sołeckich,
co zostanie opisane w oddzielnym artykule.
Plany i założenia to tylko wizja i szkic. Ich urzeczywistnianie i przekuwanie w realne i używalne formy to nasze zadanie na
najbliższy rok. Mam nadzieję, że tak jak Państwu wystarczyło sił
i chęci do przeczytania tego artykułu, tak nam - wszystkim samorządowcom, nie zabraknie zaparcia i determinacji do uczciwej
pracy inwestycyjnej w 2018 roku.
Marek Radecki – Kierownik Referatu Inwestycji,
Ochrony środowiska i Rozwoju Gospodarczego

Fundusz sołecki na terenie gminy Goworowo w 2017 roku

Fundusz sołecki znajduje umocowanie prawne w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Są to środki finansowe wyodrębnione przez Radę Gminy Goworowo z budżetu, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców, przewidzianych jako zadania własne gmin, zgodnych za strategią rozwoju gminy. Podstawowym parametrem do ustalenia wielkości
środków finansowych dla poszczególnych sołectw jest liczba mieszkańców danej jednostki administracyjnej. O przeznaczeniu środków w ramach funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy na zebraniu wiejskim. Niestety w dużej ilości sołectw obecność mieszkańców
w czasie podziału funduszu sołeckiego jest znikoma. A uczestnictwo w tego typu zebraniach jest bardzo istotne, ponieważ macie Państwo
realną możliwość wpłynięcia na kreowanie bieżących działań sołeckich i dyskusję o problemach z przedstawicielami samorządu. Proszę
pamiętać, że Gmina Goworowo jako jednostka samorządu terytorialnego nie jest tworem wirtualnym, oderwanym od rzeczywistości. Jest
zbiorem dóbr, finansów i osób, które mają działać dla szeroko rozumianego interesu publicznego. Ale jest także Państwa własnością. Jeżeli mówimy, że droga jest gminna, to czy należy przez to rozumieć, że prawo do poruszania się po niej mają tylko samorządowcy? Wszyscy
jesteśmy właścicielami dróg, szkół, wodociągów i pozostałej infrastruktury gminnej, więc jako dobrzy decydenci tego mienia publicznego mamy obowiązek o nie dbać, odpowiednio nim zarządzać i brać udział w jego życiu. Dlatego bardzo proszę Państwa o uczestnictwo
w zebraniach sołeckich w 2018 roku, kiedy będą omawiane Wasze problemy i zgłaszane propozycje działań.
W ubiegłym roku w ramach funduszu
sołeckiego Urząd Gminy Goworowo zrealizował wszystkie z 40 złożonych wniosków:
- w Brzeźnie zakupiono garaż blaszany,
opał do ogrzewania świetlicy oraz sprzęt
AGD i zastawę stołową do świetlicowej
kuchni;
- w Cisku dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego na podstawie projektu budowlanego z poprzedniego roku;
- w Czarnowie wykonano remont nawierzchni żwirowej drogi w części kolonijnej miejscowości;
- w Czerniach wykonano nowe łazienki
w świetlicy wiejskiej oraz dożwirowano
drogę gminną;
- w Damiętach wykonano mapę do celów
projektowych oraz projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku po byłej
szkole podstawowej;
- w Dzbądzku wykonano projekt budowlany i zakupiono część materiałów do budowy oświetlenia ulicznego oraz dożwirowano drogę gminną;

- w Gierwatach wykonano projekt budowlany i zakupiono część materiałów do budowy oświetlenia ulicznego;
- w Goworowie zamontowano część elementów placu zabaw na działce pomiędzy
Urzędem Gminy Goworowo i budynkiem
pocztowym;
- w Goworówku zakupiono przyczepę do
przewozu łodzi i umundurowanie dla OSP
Goworowo, wykonano wiatę przystankową, zamontowano tablice informacyjne
z numerami domów oraz dofinansowano
wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi;
- w Górach wykonano podziały gruntów
pod poszerzenie drogi gminnej w ramach
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi Kobylin - Góry;
- w Grabowie zamontowano dwie nowe
lampy solarne przy wjazdach do miejscowości;
- w Grodzisku Małym zamontowano tablice informacyjne z numerami domów, dobudowano oświetlenie uliczne, wykonano
wiatę przystankową oraz dożwirowanie

dróg;
- w Jaworach Podmaściu wykonano remont istniejącej wiaty przystankowej oraz
wyrównanie i dożwirowanie dróg;
- w Jaworach Wielkopolu zamontowano
trzy urządzenia placu zabaw i ławkę;
- w Józefowie dokonano demontażu starej
i montażu nowej wiaty przystankowej oraz
dożwirowano drogi;
- w Jurgach wykonano dożwirowanie dróg;
- w Kaczce wybudowano parking z kostki
brukowej przed działką gminną, na której
w tym roku powstanie miejsce integracji
lokalnej;
- w Kobylinie prowadzone były dalsze prace przy remoncie świetlicy wiejskiej;
- w Kruszewie wykonano projekt budowlany oświetlenia ulicznego nad Narwią oraz
dożwirowano drogi;
- w Kuninie zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej, ławkę oraz nawieziono
i wyrównano teren pomiędzy urządzeniami;
- w Lipiance wykonano kompleksowy remont drogi żwirowej w części kolonijnej;

W Dolinie Orza

20 marca 2018 r.

- w Ludwinowie przygotowano projekt budowlany oświetlenia ulicznego i zamontowano dwie lampy solarne;
- w Michałowie prowadzono dożwirowanie drogi w kierunku Borek;
- w Nogawkach wytyczono i dożwirowano
drogi oraz zamontowano lustro drogowe;
- w Pasiekach przygotowano projekt budowlany przebudowy ulic i dróg gminnych;
- w Pokrzywnicy dokonano dożwirowania
drogi w kierunku Pokrzywnicy Kolonii;
- w Pokrzywnicy Kolonii dożwirowano
drogę oraz wykonano oświetlenie uliczne
w kierunku Rębisz Kolonii;
- w Ponikwi Dużej prowadzono remont
świetlicy wiejskiej (m. in. ułożenie glazury
i terakoty) oraz dożwirowano drogę;
- w Ponikwi Małej prowadzono prace remontowe i dożwirowanie drogi Ponikiew
Mała – Kaczka;
- w Ponikwi Małej Kolonii dokończono
realizację projektu rozbudowy oświetlenia
ulicznego;
- w Rębiszach Działach wytyczono i dożwirowano drogę oraz zamontowano nową
wiatę przystankową;
- w Rębiszach Kolonii przygotowano projekt budowlany drogi w kierunku stacji
PKP oraz dokonano jej dożwirowania;

- w Rębiszach Parcelach wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi
głównej od Rębisz Kolonii do skrzyżowania z drogą w kierunku Jawor Podmaścia;
- w Struniawach dokonano remontu dróg
dojazdowych do pól;
- w Szarłacie prowadzono remont nawierzchni i poboczy drogi przez wieś;
- w Wólce Brzezińskiej przygotowano projekt budowlany przebudowy drogi oraz
dokonano wytyczenia i dożwirowania kolejnej drogi;
- w Wólce Kunińskiej dokonano wytyczenia i dożwirowania drogi;
- w Zaorzu wykonano dożwirowanie drogi
i przeznaczono część środków na remont
świetlico-remizy w Kuninie;
- w Żabinie wykonano remont dachu na
budynku filii Biblioteki Publicznej.
Łącznie na realizację funduszu sołeckiego
wszystkich wsi w 2017 roku przewidziano
kwotę 482 283,38 zł. Aby w całości wykorzystać te pieniądze, samorząd zazwyczaj
dokładał niezbędne środki własne do realizowanych zadań. Było to bardzo istotne, ponieważ po realizacji zadań sołeckich Gmina Goworowo występuje o zwrot
części (ok. 30%) wydatkowanych w takich
sposób środków z budżetu państwa. Za dobrze zrealizowany fundusz sołecki do bu-

dżetu Gminy Goworowo powinno wpłynąć ok. 140 000,00 zł, które będzie można
przeznaczyć na kolejne inwestycje.
Do 30 września 2017 roku sołectwa mogły
składać wnioski, które będą realizowane
w tym roku. Uczyniło to 43 spośród 45 sołectw naszej gminy, a wartość złożonych
projektów opiewa na kwotę 668 138,46 zł.
Mam nadzieję, że ci pozostali staną na wysokości zadania i we wrześniu zorganizują
stosowne zebrania, na których wybiorą do
realizacji istotne przedsięwzięcia. Ciężko szczegółowo opisać zakresy złożonych
wniosków, gdyż niektóre z sołectw zamierzają częściową zmieniać lub uzupełniać
swoje wnioski. Największy zakres mają,
podobnie jak w latach ubiegłych, zadania
dotyczące projektów i dożwirowań dróg
oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego.
Realizowane będą także remonty świetlic,
rozbudowa placów zabaw, altany, wiaty
przystankowe, oznakowanie informacyjne,
progi zwalniające na jezdni, ale także zajęcia z języka obcego dla dzieci. Część z tych
projektów jest już w realizacji, a pozostałe
zostaną wykonane do końca 2018 r.
Marek Radecki – Kierownik Referatu Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuninie

nanych robót przy budynku szkoły podstawowej w Kuninie objął kompleksową
izolację fundamentów, drenaż opaskowy
i kanalizację deszczową wokół budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych
wraz z wymianą rynien dachowych
i rur spustowych, docieplenie stropodachu, wymianę oświetlenia wewnętrznego
i zewnętrznego oraz wymianę instalacji
centralnego ogrzewania, gdzie źródłem
ciepła są dwie pompy ciepła z zasilaniem
z ziemi. Prace budowlane wykonała firma
IN-KOL Spółka z o.o. z Kolna.
Całkowita wartość dokumentacji i robót budowlanych wyniosła 1 060 570,00
Budynek szkoły podstawowej w Kuninie po termomodernizacji (źródło arch UG)
PLN. Gmina Goworowo złożyła wniosek
Gmina Goworowo zawarła z Wo- nansowanego z Europejskiego Funduszu o refundację poniesionych kosztów w kwojewództwem
Mazowieckim
umowę Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Prio- cie 839 600,00 zł. Wkład własny z budżetu
nr RPMA.04.02.00-14-5353/16-00 o do- rytetowej IV „Przejście na gospodarkę ni- Gminy Goworowo to 220 970,00 PLN.
finansowanie Projektu „Efektywność skoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność
Marek Radecki – Kierownik Referatu Inwestycji,
energetyczna związana z termomoder- energetyczna” Regionalnego Programu
Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
nizacją budynku szkoły podstawowej Operacyjnego Województwa Mazowiecw Kuninie w gminie Goworowo”, współfi- kiego na lata 2014-2020. Zakres wyko-
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Praca Rady Gminy Goworowo w 2017 roku i w I kwartale 2018 r.
W 2017 roku odbyło się 15 sesji Rady Gminy, w tym jedna sesja
nadzwyczajna. Podjętych zostało 70 uchwał.
W grudniu 2017 r. odbyły się 3 sesje:
8 grudnia 2017 r. odbyła się XLIII nadzwyczajna sesja, na której podjęta została uchwała w sprawie 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 gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne wypoczynkowe, jedynie przez
część rok.
20 grudnia 2017 r. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy. Podjęte
zostały 3 uchwały w sprawie:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028,
- zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2017,
- zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym
rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.
29 grudnia 2017 r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy, na której radni uchwalili budżet Gminy Goworowo na rok 2018 oraz
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goworowo na lata
2018-2028.
Komisje
W komisjach omawiano i opiniowano projekty uchwał oraz
zagadnienia i tematy wynikające z przyjętych planów pracy poszczególnych komisji.
Sołectwa
8 grudnia 2017 r. dokonano wyboru nowego sołtysa sołectwa
Brzeźno Kolonia w związku z rezygnacją poprzedniego sołtysa.
Sołtysem została wybrana Magdalena Michalska.

2018 rok
22 stycznia 2018 r. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Goworowo. Rada podjęła 5 uchwał, w tym uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w związku
z realizacją wspólnej z powiatem inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno,
Goworowo, Szczawin z dojazdami”
W związku z planowaną realizacją tego zadania przez Powiat
Ostrołęcki na sesję zostali zaproszeni Wicestarosta Ostrołęcki
Krzysztof Parzychowski i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Ostrołęce Grzegorz Bakuła. Wicestarosta przedstawił koszt
inwestycji zlokalizowanej na terenie naszej gminy, który wynosi

około 12 mln zł, oraz planowany zakres robót obejmujący przebudowę pięciu małych obiektów mostowych i kompleksową przebudowę mostu na rzece Orz w msc Goworowo. Planowana jest
również przebudowa dojazdów do obiektów mostowych, które
usytuowane są w ciągu dróg powiatowych DP nr 2586W Grodzisk-Goworowo, DP nr 2572W Goworowo – Ludwinowo – Kaszewiec – Kunin, DP nr 2573W Goworowo – Ponikiew Duża
– Kunin oraz DP Szczawin – Grodzisk Mały. Łączna długość wynosi ok. 9,7 km.
Pomoc finansowa Gminy na wymienione zadanie inwestycyjne wynosi 2.500.000 zł.
Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie.
Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018-2028,
- zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
- ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Goworowo,
- zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
W trakcie sesji Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Kulesza
wręczyła nagrodę dla Jakuba Zięby sportowca z miejscowości Jawory Podmaście za uczestnictwo w Plebiscycie Tygodnika Ostrołęckiego „Piłkarz Roku Senior”.
Na sesji zostały przedstawione także plany pracy poszczególnych
komisji i Rady Gminy na 2018 r.
26 lutego 2018 r. odbyła się XLVII sesja Rady Gminy, na której
podjęta została uchwała w sprawie podziału Gminy Goworowo
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu w związku ze zmianami
w Kodeksie Wyborczym.
Na sesji Sekretarz Gminy Antoni Mulawka zapoznał zebranych
z pismem Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie gazyfikacji
gminy.
Komisje
Praca w komisjach dotyczyła szczegółowego omówienia i zaopiniowania projektów uchwał oraz opracowania planów pracy
poszczególnych komisji na 2018 rok.
Na sesji w styczniu komisja rewizyjna przedstawiła sprawozdanie
z pracy komisji za 2017 r.

11 lutego 2018 r. - XXVI Dzień Chorego

Elżbieta Owczarek

Święto to zostało ustanowione przez papieża Jana Pawła II pokonania trudności lub umożliwia im życie w godnych warunw 1992 roku, by zwrócić uwagę świata na konieczność współ- kach. Niejednokrotnie przyczyną trudnej sytuacji życiowej napracy i dialogu między narodami w celu ochrony ludzkiego szych klientów jest ciężka choroba lub niepełnosprawność.
zdrowia i życia.
Z okazji obchodów Dnia Chorego w Gminie Goworowo zaplanowano 17 marca 2018 r. o godz. 12.00 Mszę Św. w kościele
Dzień ten może być pretekstem do zastanowienia się nad
św. Jana Chrzciciela w Kuninie w intencji chorych i osób opiekusensem cierpienia i choroby, które są nieodłącznym elementem
jących się chorymi.
ludzkiego życia. W tym szczególnym okresie zwracajmy swoją
Niech słowa Jana Pawła II: „Cierpienie jest po to, ażeby wyuwagę zwłaszcza w stronę ludzi starszych, którzy niejednokrotzwalać miłość”, będą dla nas wszystkich inspiracją do podejmonie borykają się z problemami zdrowotnymi oraz trudnościami
wania działań ukierunkowanych na drugiego człowieka.
w samodzielnym funkcjonowaniu i wymagają pomocy ze strony
drugiego człowieka.
Wioleta Dudek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako jednostka samorządowa, poprzez swoją działalność wspiera osoby w dążeniu do
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie – Co u nas słychać w
Nowym Roku?
Na początku roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie wraz z opiekunami i rodzicami oraz Stowarzyszeniem „Jesteśmy Betanią” wzięli udział w balu walentynkowym zorganizowanym przez zaprzyjaźnioną placówkę z Olszewo Borek. Bal
odbył się w sobotę 13 stycznia w Zespole Szkół znajdującym się w miejscowości Nowa Wieś. Fakt, iż co roku aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczymy we wspomnianej imprezie, świadczy o nici współpracy jaką udało nam się zawiązać pomiędzy ŚDS w Czarnowie
a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olszewo Borkach. Udział we wspomnianym przedsięwzięciu stanowi jedną z form realizacji treningu spędzania czasu wolnego, jakim objęci są uczestnicy ŚDS w Czarnowie. Zdarzenia związane z możliwością doświadczania
funkcjonowania w innej grupie niż ta, z którą na co dzień stykają się uczestnicy ŚDS, pozwala nie tylko na integrację z innymi osobami
niepełnosprawnym, ale również na wykorzystanie wiedzy i umiejętności, jakie nabywają nasi podopieczni w trakcje udziału w różnych
treningach przewidzianych w działalności Naszego Domu.

Bal Walentynkowy (fot. Marta Zduniak)

Miesiąc luty upłynął nam pod znakiem przygotowań do
dwóch ważnych dla nas zdarzeń: balu przebierańców oraz obchodów dnia św. Walentego. Bal przebierańców jest imprezą, która
już na stałe zagościła w harmonogramie naszych działań o charakterze integracyjnym.
Przygotowania do balu przebierańców stanowią bardzo ważny
czas dla uczestników naszego Domu. Systematycznie planujemy
i realizujemy wspólnie zadania związane z wyborem właściwego
przebrania, jego skompletowaniem i zaprezentowaniem w dniu
balu. Nasi podopieczni uczą się planowania, przewidywania oraz
rozwijają swoją wyobraźnię i potencjał twórczy. Bal przebierańców to nie tylko spotkanie towarzyskie, gdzie wśród dźwięków

muzyki możemy się po prostu dobrze bawić, jest to również czas,
który nasi podopieczni mogą spędzić ze swoimi opiekunami zacieśniając łączącą ich więź.
W tym samym miesiącu w naszym ośrodku w ramach prac
bieżących zorganizowane zostały obchody Walentynek. Każdy
z uczestników miał okazję wyrazić swoje uczucia przyjaźni lub
sympatii, jakim darzy swoich kolegów i koleżanki poprzez przygotowanie własnoręcznych kart walentynkowych. Każda z tego
typu imprez okolicznościowych ma bardzo istotny wpływ na
szeroko rozumiany rozwój naszych podopiecznych. Buduje nie
tylko sferę rozwoju manualnego, odkrywania własnych talentów
czy osiągania celów, które dotychczas wydawały się do osiągnięcia
niemożliwie, ale co najistotniejsze wpływa na rozwój społeczny,
podnoszenie poziomu kompetencji społecznych, a co za tym idzie
również własnej samooceny.
W ostatni dzień karnawału w ŚDS zagościli przedstawiciele
Koła Gospodyń Wiejskich z Brzeźna. Celem tego spotkania było
przygotowanie słodkich wypieków pod okiem zaproszonych pań.
Działania te realizowane były w ramach odbywającego się na terenie naszego domu treningu kulinarnego. Współpraca pomiędzy
uczestnikami ŚDS a członkami Koła Gospodyń układała się świetnie, czego efektem były pyszne przekąski karnawałowe. Mamy nadzieję, że uda nam się nawiązać bardziej regularną współpracę.
Zajęcia przebiegły w wyjątkowo ciepłej i otwartej atmosferze, za
co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Martyna Ślubowska –Kanclerz

Wzorowa łazienka

Szkoła Podstawowa w Pasiekach odniosła sukces w realizacji programu społeczno - edukacyjnego „Wzorowa łazienka 2017” zainicjowanego przez markę Domestos. Nadrzędnym celem programu jest poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach, a tym samym
zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie najmłodszych.

Laureaci konkursu wzorowa łazienka (fot. Mariusz Fidelis)

Program był formą ogólnopolskiego konkursu, w którym
szkoły podstawowe mogły wygrać remont łazienek o wartości
30 000 zł (nagroda główna). Dodatkowe nagrody to roczny zestaw
zapasów produktów marki Domestos dla 100 szkół z najwyższą
liczbą punktów.
Zadaniem konkursowym była interpretacja hasła „Wzorowa

łazienka”, która polegała na przedstawieniu projektu graficznego
przyjaznej łazienki szkolnej dla szkoły uczestniczącej w programie. Następnym krokiem było zamieszczenie prac konkursowych
wykonanych przez uczniów w przypisanej szkole „Galerii” oraz
zorganizowanie szkolnego dnia toalet. Program, wraz z głosowaniem, trwał od 1 września do 30 listopada 2017 r. W grudniu
2017 r. nastąpiło ogłoszenie wyników. Nasza szkoła znalazła się
w rankingu wyróżnionych szkół spośród 1500 szkół uczestniczących w programie. 27 lutego 2018 r. otrzymaliśmy nagrodę
w postaci rocznego zestawu zapasów produktów marki Domestos,
dzięki którym szkolne toalety będą mogły zabłysnąć przykładem.
Dyrektor szkoły Adam Grabowski oraz koordynator programu z ramienia szkoły Monika Długołęcka składają serdeczne
podziękowania wszystkim uczniom szkoły, którzy złożyli prace
konkursowe, dzięki którym mogła powstać „Galeria naszej szkoły” oraz wszystkim internautom, którzy oddawali na nią głosy.
M. Długołęcka
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Wielki sukces naszego rodaka. Michał Pszczółkowski pochodzący z
Daniłowa napisał najlepszą książkę historyczną.
Dowodem na to jest zdobyta przez niego prestiżowa nagroda w konkursie pn. „Książka historyczna roku”. Nagrodę odebrał podczas
gali 23 listopada 2017 r. w siedzibie TVP w Warszawie.
Jego książka zatytułowana „Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II RP (1921-1939)” zdobyła nie tylko uznanie
komisji konkursowej, ale też czytelników poprzez głosowanie internetowe. Autor zwycięskiej książki - Michał Pszczółkowski podzielił się
swoimi wspomnieniami z czasów, kiedy był uczniem szkoły w Szczawinie i Goworowie oraz ze swoich planów na przyszłość.

Zdjęcie pochodzi z gali wręczenia nagrody (fot. archiwum IPN)

Pan Michał chodził do szkoły podstawowej w Szczawinie, która mieściła się
w domu prywatnym państwa Michalskich.
Jej mury to zaledwie trzy pokoje, a nauka
odbywała się na dwie zmiany. Jego wychowawczynią była Barbara Rutkowska, która
dojeżdżała wtedy z sąsiedniej wsi – Ludwinowa. „Zdarzało się, że wychodziliśmy po
panią Barbarę kawałek, żeby doprowadzić
do szkoły w honorowej asyście. Pamiętam,
że byliśmy bardzo nieszczęśliwi, kiedy poszła na urlop macierzyński i dostaliśmy zastępstwo - to była druga klasa” – wspomina
pan Michał. Po ukończeniu czwartej klasy
naukę kontynuował w Goworowie. Trafił
do klasy „a”, która uchodziła za najlepszą.
Wychowawczynią była pani Elżbieta Marcinkowska, polonistka, doświadczona nauczycielka. To jej zawdzięcza umiejętność
posługiwania się słowem pisanym. Niezwykle miło wspomina też wuefistę, pana
Józefa Dobrzyńskiego, z którym spędził
wiele czasu w składziku sprzętu sportowego, rozwiązując testy do „Koła fortuny”.
Nie było wtedy internetu, więc rozwiązanie
takiego testu wymagało sporo zachodu.
Swoje zainteresowania kierował w stronę poważnej literatury. Wśród wielkiej
pasji zdobywania wiedzy, potrafił godzinami obserwować i identyfikować gwiazdozbiory na podstawie atlasu nieba. „Duży
wpływ na ukształtowanie moich zainteresowań mieli na pewno nauczyciele, zwłaszcza

pan Dąbrowski, historyk, i pan Twardziak,
plastyk.” – opowiada pan Michał, podkreślając, że historia zawsze go bardzo interesowała, nie stroniąc od zgłębiania masy
rzeczy. W czasach licealnych interesowała
go archeologia i taki miał plan na studia,
ale pod koniec liceum zmienił poglądy
i postanowił zdawać na kierunek artystyczny. Na grafikę do Lublina się jednak
nie dostał i ostatecznie trafił do Torunia na
konserwatorstwo.
Dziś …
Pan Michał zajmuje się bardzo różnymi
rzeczami. Jest pracownikiem naukowym
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ale
poza wykładaniem historii architektury
sporo też pisze, projektuje wystawy, działa
w organizacjach zawodowych, związanych
z ochroną zabytków.
Tak się zaczęła przygoda z Kresami
Kilka lat temu pan Michał realizował
duży projekt badawczy, poświęcony architekturze polskiej w latach międzywojennych na terenie tzw. Kresów Wschodnich.
W trakcie prac okazało się, że na tych terenach powstawały bardzo interesujące
i wartościowe realizacje architektoniczne,
o których bardzo mało wiadomo. Po prostu tak wyszło, że nikt się dotąd tym tematem nie zajął, przynajmniej nie w szerszym
ujęciu. Pomyślał wtedy, że warto byłoby
przygotować osobną publikację na ten temat. „Przy okazji realizacji projektu mia-

łem okazję dość dobrze poznać tamte strony i bardzo mi się tam spodobało, dlatego
pretekst do kolejnych wyjazdów przyjąłem
z wielkim zadowoleniem. W międzyczasie
nawiązałem sporo różnych kontaktów z historykami ukraińskimi i białoruskimi i tak
się zaczęła moja przygoda z Kresami, która
właściwie trwa do dzisiaj. Może też trochę
ze względu na poczucie lokalnego patriotyzmu, bo chociaż region ostrołęcki to oczywiście jeszcze nie Kresy, to trochę z Kresami
jest związany - w okresie międzywojennym
było to województwo białostockie, częściowo obejmujące również dzisiejszą Białoruś
(powiat grodzieński). A na przykład gimnazjum męskie w Ostrołęce - dzisiejsze I LO,
którego jestem absolwentem - przed wojną
podlegało pod okręg szkolny w Brześciu nad
Bugiem. W zeszłym roku, prowadząc badania w archiwum brzeskim, widziałem akta
szkół z powiatu ostrołęckiego. W tej chwili
przymierzam się do pracy nad publikacją,
związaną ze Lwowem, ale to dopiero sfera
planów” – i tak to właśnie się zaczęło i ma
swoją kontynuację.
Przy okazji nagroda
Pan Michał Pszczółkowski pisząc swoją
książkę nie myślał, aby zgłosić ją do konkursu. Przyznaje, że nawet nie miał świadomości o istnieniu takiego konkursu. Książkę zgłosiło do nagrody wydawnictwo, bo
takie są zasady konkursu - zgłaszać mogą
wydawnictwa lub rektorzy szkół wyższych.
Pan Michał przyznaje, że sam fakt, że
książka została nominowana do nagrody
przez jury, był dla niego sporym zaskoczeniem, bo pisząc ją, nie brał pod uwagę
konkursów czy nagród. „Takie wyróżnienie
jest oczywiście przyjemne, ale dzieje się poniekąd „przy okazji” – skomentował pan
Michał. „Samo pisanie książki odbywało się
w dość specyficznych warunkach, bo akurat wtedy urodziło mi się dziecko, które w
nocy niezbyt się garnęło do spania. Książka
powstawała więc nocą, a była pisana jedną
ręką, bo na drugiej wisiał Michał junior.
Pisanie to jednak ostatni etap pracy, wcześniej należało zebrać źródła, zaplanować
strukturę książki itd. Trochę to powstawało
ewolucyjnie, na końcowy kształt wpłynęły
materiały, do których udało mi się dotrzeć.
Ostatecznie książka złożyła się z dużego
wstępu, omawiającego zagadnienia urba-
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nistyczne i architektoniczne na Kresach
wschodnich lat międzywojennych, oraz katalogu siedemdziesięciu budynków różnego
typu - gmachów użyteczności publicznej,
kościołów, obiektów mieszkalnych czy przemysłowych. Każdy z nich jest zilustrowany
przynajmniej dwoma fotografiami - jedną
archiwalną i jedną współczesną. Współczesne zdjęcia, w większości wykonywane przeze mnie, są tu dość ważnym elementem, bo
najczęściej w literaturze pojawiają się tylko
te archiwalne. Nie wiadomo więc, jak dany
obiekt dziś wygląda, w jakim jest stanie,
czasem nawet nie wiadomo, czy w ogóle istnieje.” – szczegółowo opowiada pan Michał
o etapach tworzenia zwycięskiej pracy.
Działo się dość …
„Hm, emocje były oczywiście duże, bo
informacja o tym, która z nominowanych
książek otrzymała nagrodę, była do momentu ogłoszenia wyników utrzymana w tajem-

nicy. Przyznam szczerze, że trochę liczyłem
na nagrodę czytelników, bo podczas głosowania, które trwało miesiąc, prowadziłem
małą kampanię promocyjną na facebooku.
Poza tym to wszystko - mam na myśli galę
- działo się dość szybko i właściwie nawet
w momencie, kiedy odbierałem nagrodę, nie
do końca to do mnie docierało. To wyróżnienie jest oczywiście bardzo wartościowe, ale
jak już powiedziałem, taka nagroda nie jest
celem samym w sobie. Jest natomiast ważną
motywacją do dalszej pracy.” – i w ten oto
sposób wiemy, że doczekamy się jeszcze
niejednej wartościowej książki autorstwa
naszego rodaka.
Michał Pszczółkowski, wybierając jako
przykład siedemdziesiąt obiektów, wzniesionych na Kresach w latach międzywojennych, kompleksowo omówił nie tylko
historię tych budynków, ale także historię
Kresowian.

Taką oto recenzję można przeczytać
o książce Michała Pszczółkowskiego.
„Książka Michała Pszczółkowskiego jest
pierwszym opracowaniem dającym całościowy, zbiorczy obraz architektury polskiej
w dwudziestoleciu międzywojennym na obszarze wszystkich województw tworzących
Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej. Syntetyczność i kompleksowość ujęcia, prezentacja umiejętnie dobranego i bogatego zestawu reprezentatywnie wybranych obiektów
oraz wyczerpujące wykorzystanie literatury
przedmiotu i źródeł drukowanych, stanowią
o wysokich walorach opracowania”. (z recenzji dr hab. Małgorzaty Dolistowskiej)
Panie Michale, życzymy pomyślności
w dalszej pracy i gratulujemy nagrody.
Dziękuję za rozmowę.
Agata Majk

Aktywna na emeryturze

Jej osoba to w Goworowie doskonała marka, jeśli chodzi o wszystko, co związane jest z kulturą. W sumie przepracowała w niej ponad
20 lat. W grudniu 2017 r. odeszła na emeryturę. ale jak sama zadeklarowała – „Nadal będę aktywnym mieszkańcem naszej gminy.”

Barabara Kuczyńska (źródło arch. Starostwo Powiatowe)

Dorobek pracy kierowniczki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Goworowie Barbary Kuczyńskiej został
doceniony przez samorząd gminy Goworowo oraz Starostę Ostrołęckiego. Mnóstwo kwiatów, podziękowań od przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy
i organizacji społecznych skierowano do

niej podczas sesji Rady Gminy
Goworowo, zaś Doroczną Nagrodę Starosty Ostrołęckiego
odebrała podczas sesji Rady
Powiatu Ostrołęckiego.
Barbara Kuczyńska była
kierownikiem
Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie od roku
1995. To pewien etap zawodowy, który ściśle związany
jest z jej działalnością społeczną i skupiający się na pracy
w trzech organizacjach. Od
roku 2002 jest skarbnikiem
Towarzystwa Przyjaciół Goworowszczyzny, od 2007 roku
członkiem Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Wsi „Sąsiad”,
w latach 2010-2014 – prezesem Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Zaścianek
Mazowsza”, od czerwca 2014
roku – członek Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Zaścianek Mazowsza”. Jako kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Goworowie wraz
z dwoma pracownikami uzyskała certyfikat Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej „Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Goworowie – Centrum Aktywności Lokalnej (CAL)”. Pani Barbara
odważnie podejmowała wyzwania w różnych dziedzinach życia wykraczających
poza statutową działalność GOKSiR. Re-

alizowała działania z zakresu: kultury tradycji i dziedzictwa kulturowego, rozwoju
lokalnego i promocji, sportu, turystyki, rekreacji, ochrony środowiska i ekologii.
Prywatnie – Pani Barbara Kuczyńska
pasjonuje się ogrodnictwem, aktywnie
spędza wolny czas, tworzy w technice decoupage. Przeszczęśliwa babcia dwóch
wnuczek – Oliwii i Paulinki. Nie lubi
sztucznych kwiatów i zbytecznych opakowań do opakowania opakowanego prezentu. Wśród wielu pasji i obowiązków zawodowych była inicjatorką, a później aktywną
uczestniczką projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie Mazowieckie Centrum
Przedsiębiorczości z Sypniewa. Jego efektem była rejestracja produktu tradycyjnego na liście produktów tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi pod nazwą „Ogórki kiszone z liściem dębu”. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi produkt ten został
wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych.
Pani Barbara Kuczyńska przez ponad dwadzieścia lat skutecznie stworzyła
dla mieszkańców gminy Goworowo oraz
jej gości warunki sprzyjające rozwojowi
małych społeczności lokalnych, wspiera
oddolne inicjatywy i animuje do ciągłego
poszukiwania rozwiązań na wszelkie „dolegliwości” społeczne. Odważnie korzystała ze środków unijnych oraz krajowych.
Życzymy Pani Barbarze wszelkiej pomyślności w życiu i satysfakcji z dobrze pełnionej misji.
Agata Majk
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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 2018 r. po raz kolejny w Szkole Podstawowe w Kuninie uczciliśmy pamięć „Żołnierzy Wyklętych”. Cała społeczność szkolna
oddała hołd „Niezłomnym” podczas uroczystego apelu. Dzień ten poświęcony jest polskim żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia działającego w latach 1944-1963.

Delegacja składajaca kwiaty (fot. Marzanna Grzyb)

Na naszym terenie, w miejscowości Jurgi, na leśnej polanie
znajduje się pomnik, który jest symboliczną mogiłą partyzantów
poległych 16 września 1951 r.: Franciszka Kmiołka pseud. „Bogdan”, Juliana Nasiadko, pseud. „Ostry”, Franciszka Ampulskiego,
pseud. „Skra”. Należeli oni do jednego z oddziałów, który ukrywał
się w lasach i walczył z władzą komunistyczną.
Delegacja szkoły udała się do tego miejsca pamięci, aby złożyć
hołd żołnierzom, którzy walczyli w obronie suwerenności i niepodległości Polski. W uroczystym spotkaniu przy symbolicznej
mogile wzięli również udział: wójt gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza, sekretarz gminy Goworowo - radny powiatu
ostrołęckiego Antoni Mulawka oraz leśnicy Nadleśnictwa Pułtusk. Szkołę reprezentował dyrektor Paweł Jagielski oraz delegacja
młodzieży: Julia Lubiak i Andżelika Zięba. Zebrani złożyli kwiaty przed pomnikiem poległych partyzantów oraz zapalili znicze,
które symbolizują światełko pamięci o Ostatnich Leśnych Puszczy Białej.
Joanna Łojek

Dlaczego, dla kogo, z kim? O edukacji przyrodniczej i informatycznej
w przedszkolu.
„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.
			Konfucjusz
Dzieci w okresie przedszkolnym są prawdziwymi badaczami, poszukiwaczami i odkrywcami, dlatego stosunkowo łatwo wzbudzić
w nich zaciekawienie. Z tym stwierdzeniem zgodzi się każdy, kto miał okazję obserwować zachowania małych dzieci. Postawa badawcza
małego dziecka jest naturalna i wywodzi się głównie z ciekawości oraz chęci poznania otaczającego go świata. Można więc stwierdzić, że
jednym z głównych zadań wychowywania przedszkolnego jest podtrzymać tę ciekawość i nauczyć dziecko, jak w sposób celowy i uporządkowany poznawać świat. Zgodnie z założeniami rocznego planu pracy naszego przedszkola oraz kierunkami polityki oświatowej
państwa na rok szkolny 2017/2018 dotyczących m.in. wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej oraz bezpieczeństwa w Internecie w przedszkolu podjętych zostało szereg
działań prowadzących do realizacji powyższych zadań.
W odniesieniu do przytoczonej myśli Konfucjusza wszystkie
podejmowane przez przedszkole działania miały prowadzić do
takiego planowania pracy, by potencjalni odbiorcy, czyli dzieci,
mogły zaspokoić swoją naturalną potrzebę ciekawości świata poprzez słuchanie, oglądanie i działanie.
To, czy uda się w dziecku rozbudzić zainteresowanie światem przyrody i wytworzyć właściwy do niego stosunek, należy
w dużym stopniu od nauczyciela. Ważną rolę pełnią również rodzice, środowisko rodzinne i najbliższe otoczenie. Zgodnie z założeniami edukacji przyrodniczej w przedszkolu poza realizacją
zajęć edukacyjnych organizowano dla dzieci wycieczki, warsztaty,
spektakle teatralne, pogadanki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. 3.10.2017 r. przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do lasu
w Pasiekach. Dzieci oprowadzało dwóch leśniczych: Ireneusz Kuciński i Adam Staszczuk. Celem wycieczki było spotkanie ,,Pani
Jesieni”. W drodze powrotnej do przedszkola w miejscowości Jemieliste Waldemar Stepnowski pokazał dzieciom piękno i skarby
sadu jesienią. Pozostając w tematyce uroków jesieni 10.10.2017 r.
z inicjatywy Rady Rodziców, a w szczególności Krystyny Kordasz
i Anny Bielickiej odbyły się w naszym przedszkolu warsztaty florystyczne pod nazwą „Jesienny bukiecik”. Warsztaty poprowadziła Justyna Szymańska z kwiaciarni „Kwiatki z chatki” z Wąsewa.

17.11.2017r. przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt. ,,Podróż do wnętrza Ziemi” w wykonaniu Studia Artystyczno-Edukacyjnego ,,Bąbel Ziombel”, a 1.12.2017 r. nasze przedszkole
odwiedził pan Adam Karamuz – pszczelarz, który opowiedział
dzieciom o roli pszczół dla środowiska i człowieka.

Uczestnicy spotkania z pszczelarzem (fot. Anna Brejnak)

Wprowadzając dzieci w tematykę przyrody zimą 8.12.2017 r.
z inicjatywy rodziców: Krystyny Kordasz, Edyty Galarskiej, Wiolety Radeckiej i Anny Bielickiej odbyły się w przedszkolu warsztaty

W Dolinie Orza

20 marca 2018 r.

bożonarodzeniowe. Przedszkolaki z pomocą rodziców, nauczycieli oraz florystyki Justyny Szymańskiej wykonały stroiki bożonarodzeniowe w ramach upominku dla rodziców. 10.01.2018 r.
natomiast dzieci pojechały na drugą już wycieczkę do lasu. Tym
razem do miejscowości Jemieliste. Dzięki uprzejmości leśniczych
Adama Staszczuka i Ireneusza Kucińskiego dzieci dowiedziały się,
jak w naturalnym środowisku zwierzęta zimą zdobywają pożywienie. Same zaś mogły uczestniczyć w akcji „Dokarmiamy zwierzęta
zimą” przekazując zebrane warzywa, owoce, zboże i suchy chleb.
Pozostając w tematyce pomocy zwierzętom w okresie 03.01.2018
r. do 9.02.2018 r. zorganizowano w przedszkolu zbiórkę suchej
karmy dla zwierząt ze schroniska „CANIS” w Kruszewie.
Uroki zimy przedszkolaki miały okazję poznać również za sprawą
Teatru Profilaktycznego Edukacja i Animacja „MAGIK” z Białegostoku oglądając przedstawienie pt. ,,Pierwsza zima bałwanka
Stefanka”.
Wśród wielu obszarów edukacyjnych przedszkola ważna jest
edukacja informatyczna. Ukształtowanie w świadomości dziecka
prawidłowego stosunku do komputera należy do podstawowych
zadań przedszkola. Komputer, jak wszystko co nas otacza, może
być wspaniałym narzędziem rozwoju i źródłem radości, jednak
używany nieumiejętnie, stanowi przyczynę poważnych problemów. Czym będzie dla dzieci, zależy w dużej mierze od rodziców,
ale także i nauczycieli. Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej
państwa na rok szkolny 2017/2018 dotyczących bezpieczeństwa
w Internecie oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych w naszym przedszkolu za pośrednictwem aktorów z teatrów objazdowych dzieci mogły dowiedzieć się, jakie zagrożenia
czyhają na nie w Internecie oraz jakie mogą być konsekwencje
nadmiernego korzystania z komputera. W piątek 6.10.2017 r.
przedszkolaki obejrzały przedstawienie teatralne pt.”Komputerowe przygody Dudusia Wesołka” w wykonaniu Studia Artystycznego „Arena” z Białegostoku, a 8.02.2018 r. „Internetowe pułapki” w wykonaniu Teatru Profilaktycznego „Magik” również
z Białegostoku. Natomiast 19 lutego 2018 r. nasze przedszkole
odwiedziła Ewelina Kossakowska- psycholog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Czerwinie z filią w Goworowie, która

przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla dzieci i pogadankę dla rodziców pt. „Ochrona dzieci w Internecie”.

Dzieci z psychologiem (fot. ach. Przedszkola w Goworowie)

Rozwój techniki i znaczny wzrost możliwości intelektualnych
dzieci sprawia, iż nie zaniedbując klasycznych mediów przedszkole musi dostrzegać i wykorzystywać trzeci wymiar edukacji, czyli po słowie i piśmie właśnie media związane z obrazem,
dźwiękiem i ruchem. Uczenie się z wykorzystaniem komputera
jest dla dzieci niezwykle atrakcyjne. Odpowiednio dobrane programy edukacyjne, dostosowane do możliwości intelektualnych
i zainteresowań dzieci, mogą być dużą pomocą w realizacji wielu
zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, jak również łagodzić
wysiłek dzieci związany z nabywaniem umiejętności. W tym celu
wzbogaciliśmy bazę przedszkola o dwa monitory interaktywne,
które cieszą nie tylko dzieci, ale również nauczycieli.
Przed nami jeszcze wiele zadań do wykonania w tym roku
szkolnym. Wszystkich zainteresowanych pracą naszego przedszkola zapraszamy na stronę internetową www.psgoworowo.
przedszkolowo.pl .
Wiesława Wasilewska
Literatura:
http://www.przedszkola.edu.pl/komputer-juz-w-przedszkolu.html
https://raciborz.com.pl/2005/12/13/zabawy-z-komputerem-w-przedszkolu.html
http://ebis.ibe.edu.pl/docs/ebis-poradnik-2016.pdf
Irena Jarzyńska- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci w wieku przedszkolnym Edukacja El mentarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli nr 3, 17-24 2007

Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie

proponuje następujące kierunki kształcenia na rok szkolny 2018/2019
Szkoły dla młodzieży:

Liceum Ogólnokształcące
Technikum Agrobiznesu

specj. organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Technikum Ekonomiczne

spec. prowadzenie rachunkowości

Technikum Handlowe

spec. prowadzenie działalności handlowej

Szkoła Branżowa I stopnia

(dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa) w dowolnym zawodzie

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
w kwalifikacjach:

A.18. Prowadzenie sprzedaży
– zawód sprzedawca
A.22. Prowadzenie działalności handlowej - zawód technik handlowiec
(kontynuacja A.18.)
R.03. Prowadzenie działalności rolniczej
– zawód rolnik
R.06. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
-zawód technik agrobiznesu (kontynuacja R.03.)

Szkoła zapewnia najlepsze warunki
i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną!

Szkoła zapewnia najlepsze warunki
i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną !
Egzaminy organizowane są w szkole!

PRAKTYKI ZAGRANICZNE GRECJA! HISZPANIA!
Bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii:
- B (samochód) - T (ciągnik rolniczy)

Wszelkich informacji udzielamy w szkole
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Szkoły dla dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące

3 letnie (absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum)
2 letnie (absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej)

Zespół Szkół Powiatowych

ul. Ostrołęcka 27, 07-440 Goworowo
tel/fax 29-7614011
www.zspgoworowo.pl
zsp_goworowo@oswiata.org.pl
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Praca pedagoga szkolnego

Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz poznać dzieci. Zdaj sobie sprawę z tego, co sam jesteś zdolny
zrobić zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać,
wychować i wykształcić.
Janusz Korczak

Praca pedagoga to podróż, w czasie
której każdy dzień przynosi coś nowego.
Pedagog wie, że ma od siebie wymagać.
Jest to trudne zadanie, ale poprzez dobre
nastawienie, chęć pracy i uśmiech potrafi
uczniów wysłuchać i poprowadzić ich tam,
gdzie chcą dojść.
Współczesna szkoła podstawowa to
uczniowie od 6 do 15 roku życia. Różni
ludzie, różne środowiska i różne problemy, które zmieniają się wraz z upływem
czasu. Czasy się zmieniają, mamy inne
skojarzenia, treści kulturowe i odnośniki.
Potrzebujemy ciągle nowych pomysłów
na pomaganie. Dlatego wciąż się doskonalimy, zdobywamy nowe umiejętności
i doświadczenia, które mogą się przydać
w naszej pracy.
Od września 2017 roku otworzyły się
przede mną nowe możliwości – ukończyłam studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i rozpoczęłam pracę
jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach.
Nowe możliwości, ale i nowe wyzwania.
Tak naprawdę dopiero uczę się swojej pracy. Niewiele z wiedzy wyniesionej ze studiów przydaje się w praktyce, trzeba sobie
wypracować własny warsztat pracy.
Co robi pedagog?
Przeprowadzam diagnozy, rozmawiam, obserwuję, pomagam w nauce poprzez udział
uczniów w zajęciach wyrównawczych, rozwiązuję problemy. Jestem i mam czas. Stale
czuwam nad prawidłową realizacją obo-

wiązku szkolnego przez uczniów, wspieram działania wychowawcze i opiekuńcze
prowadzone przez nauczycieli, pomagam
wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizuję niepowodzenia szkolne i trudności
wychowawcze wykorzystując do tego różne narzędzia diagnostyczne. Rozpoznaję
warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze, rozmawiam
z dziećmi i rodzicami na temat organizacji
pracy dziecka w domu, odrabiania zadań
domowych, radzenia sobie z problemami wychowawczymi. Udzielam dzieciom
i młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów
rodzinnych, rozwiązywaniu konfliktów
z rówieśnikami i nauczycielami. Współpracuję z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Czerwinie,
Praca pedagoga to również szereg działań profilaktycznych i wolontariat. W tym
roku szkolnym zorganizowałam wiele akcji i spotkań dla dzieci i rodziców, które są
wskazówką, jak należy żyć i postępować:
- Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych
na Drogach – udział w akcji.
- Spotkanie z dzielnicowym Sławomirem
Subczyńskim na temat odpowiedzialności
karnej nieletnich.
- Spotkanie z Funkcjonariuszem KMP
w Ostrołęce – Anetą Waracką na temat:
Bezpieczeństwo w sieci. Dopalacze i narkotyki.

- Nakręć się na pomaganie – zbiórka plastikowych nakrętek dla Olka.
- Bezpieczne ferie – spotkanie z dzielnicowym Sławomirem Subczyńskim oraz funkcjonariuszem KMP w Ostrołęce – Anetą
Waracką
- Odpowiedzialność karna nieletnich spotkanie dla rodziców z funkcjonariuszem KMP w Ostrołęce
O przypadkach, rodzajach i możliwościach pomocy można by dużo mówić.
Od zwykłych kłopotów w nauce po problemy rodzinne, uzależnienia i choroby.
Niektórzy chętnie korzystają z pomocy,
inni uważają, że sami dadzą sobie radę ze
swoimi problemami. Jeśli uczeń, rodzic,
nauczyciel potrzebuje i chce, pedagog zawsze jest skłonny pomagać. Jestem po to,
by zapewnić wsparcie, wysłuchanie, radzenie, pytanie i porozumienie.
Wciąż słyszymy „Ta dzisiejsza młodzież... ta dzisiejsza młodzież jest nie do
wytrzymania...” A ja wierzę, że nasi uczniowie są kreatywni, chętni, pracowici, wrażliwi. Oni potrzebują zaufania, przestrzeni,
czasu i nas - rodziców, nauczycieli, wychowawców.
Przychodzą, odchodzą, wracają, proszą
i obrażają się, dziękują. Są czasem pogubieni. Czasem zbyt pewni siebie, wiedzą lepiej
– wiadomo: nastolatki. A ja czekam, jestem
i mam czas. I cieszę się, gdy przychodzą.
Anna Ruszczyk

Dom Samopomocy ma nowy samochód

Nowy autobus na potrzeby ŚDS w Czarnowie (fot. arch. ŚDS Czarnowo)

Gmina Goworowo zakupiła z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” autobus marki MERCUS 9068850 MB
SPRINTER przeznaczony na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie, który ułatwi organizację dowozu uczestników i zapewni bezpieczeństwo i komfort jazdy. Autobus został
zakupiony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Dostawcą autobusu jest firma TRUCK EKSPORT- IMPORT wynajem sp. Z.o.o. W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty. W/w dostawca
zaproponował najkorzystniejszą cenę. Autobus jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, posiada dwa stanowiska do kotwiczenia wózka inwalidzkiego. Środki, jakie pozyskała
Gmina z PEFRON na zakup autobusu, to 222 472,78 zł. Gmina wyłożyła ze środków własnych 127 462,22 zł. Każdego dnia
dowożonych jest 22 uczestników, w tym 2 poruszających się na
wózkach inwalidzkich. Z uwagi na obszar, jaki obsługuje Gmina
Goworowo, oraz liczbę uczestników niepełnosprawnych, którym
należy zapewnić dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czarnowie, posiadanie autobusu do przewozu było warunkiem
koniecznym. Większość z uczestników przebywających w ŚDS nie
jest w stanie korzystać z publicznych środków komunikacji, ponieważ często nie ma takiej komunikacji, a jeśli już jest, to niedostosowana do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
Marta Zduniak
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„Eco Walentynki – kochamy recykling”

Przyroda otacza nas ze wszystkich stron i decyduje o życiu na Ziemi. Jest dla człowieka podstawą wyżywienia, źródłem wiedzy i radości. Wpływ rozwoju techniki, przemysłu, komunikacji oraz powstających budowli sprawił, że przyroda została poważnie zagrożona.
Największym problemem współczesnych czasów jest zanieczyszczanie środowiska, spowodowane różnymi działaniami człowieka. Jedno
z nich to wyrzucanie do śmieci elektroodpadów. Zawierają one bardzo szkodliwe substancje dla naszego zdrowia oraz niszczą naszą planetę.

Eco Walentynki w Kuninie (fot. M. Twardziak)

Problem ekologii i ochrony środowiska bardzo rozpowszechnił się na całym świecie. Ważnym działaniem podjętym w celu
ochrony środowiska naturalnego jest ogólnopolska akcja „EcoWalentynki –kochamy recykling”, której pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski. Od wielu lat w ramach „EcoWalentynek” pokazujemy, że

podczas święta zakochanych na to najwspanialsze uczucie, zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat jest najlepszym dowodem miłości do naszej planety.
W lutym 2018 roku rozpoczęła się już VIII edycja akcji „EcoWalentynki” - czyli kochamy recykling”, organizowanej dzięki pomocy i zaangażowaniu firm: Electro-System Organizacja Odzysku SEiE sp. z o.o. ; ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE S.A.
i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Mając na celu uświadomienie uczniom negatywnego
wpływu elektrośmieci oraz korzyści płynących z recyklingu, Szkoła Podstawowa w Kuninie również przyłączyła się do
tej akcji. Uczniowie z zaangażowaniem podjęli wyzwanie. Pokazali, jak wiele wspaniałych rzeczy można wykonać z odpadów. W Dniu Zakochanych zostały rozdane dzieciom czekoladki, pierniki i lizaki oraz walentynkowe serca, a to wszystko
w zamian za przynoszone zużyte baterie oraz drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Zbiórkę baterii i elektroodpadów będziemy prowadzić do
22 kwietnia 2018 roku, czyli do Dnia Ziemi. Wspólnie okażmy
serce naszej planecie.
Martyna Twardziak

Uczymy Dzieci Programować

Od 1 września 2017 roku nauka programowania jest stałym
elementem kształcenia od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Programowanie rozwija logiczne, algorytmiczne myślenie, kształtuje kompetencje matematyczne, uczy szukania różnych rozwiązań,
sprawdzania ich i wybierania optymalnych. W szkole uczymy podstaw programowania, kładąc nacisk na współdziałanie, precyzję komunikacji, czekanie na swoją kolej, dzielenie się spostrzeżeniami,
poszukiwanie twórczych rozwiązań, wykorzystywanie technologii
jako narzędzia, jako środka, nie celu. Rozwijamy uniwersalne kompetencje przydatne w każdym zawodzie.
Uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej w Kuninie połknęli bakcyla kodowania i programowania. Wzięli udział
w projekcie „Czekając na Święta – Uczymy Dzieci Programować”
organizowanym przez firmę „Edu Sense” oraz „Kodowanie na
dywanie”. Codziennie wykonywali zadania związane z programowaniem, wybierając jedną z 3 kategorii: 1 - gotowe karty pracy
dla ozobota, 2 - aktywność offlinowa, często też z kartą do druku
3 - aktywność z wykorzystaniem ozoblockly.pl lub aplikacji mobilnych.
Programowaniem zainteresowała pierwszoklasistów wychowawczyni Dorota Kubiak, która podejmując szkolenia w tym kierun-

Zajęcia programowania w szkole w Kuninie. (fot. D. Kubiak)

ku zorganizowała lekcję pokazową z robotem PHOTON oraz tygodniowy test robota OZOBOT.
Dzieci są zachwycone zajęciami, zarówno kodowaniem offlinowym jak i z wykorzystaniem robotów. Dzięki Radzie Rodziców
pierwszaki dostały własnego robota Ozobot. Projekt „Uczymy
Dzieci Programować” jest kontynuowany w drugim semestrze
w ramach zajęć rozwijających zainteresowania. Do projektu dołączyły również dzieci z zerówki wraz z wychowawczynią Anną
Kanclerz.
D. Kubiak

Informacja Posterunku Policji w Goworwie
PP w Goworowie w pierwszym półroczu 2018 roku będzie prowadził działania do wyeliminowania zjawiska zakłócania ładu
i porządku publicznego w porze nocnej w rejonie parkingu przy Kościele w Goworowie ul. Ks. Jaroszka, polegające na głośnym
słuchaniu muzyki oraz brawurowej jazdy samochodami w większości w weekendy polegającej na kręcenie tzw. bączków. Z uwagi na to iż ostatnia część parkingu jest bardziej zaciemniona i mało widoczna dla monitoringu jak też okolicznych mieszkańców
w związku z tym to często powoduje u młodzieży większą odwagę i poczucie bezkarności. W miejscu tym były przeprowadzane
interwencje jak też informacje odnośnie powyższego wykroczenia były przekazywane na spotkaniach środowiskowych celem
poprawy ładu i porządku publicznego w rejonie parkingu.
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Sprawozdanie z pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie i jej
filii za rok 2017

Biblioteka jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie
skompletowanego księgozbioru. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece, który jest dostępny dla
wszystkich, również dla czytelnika sezonowego. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych.
Księgozbiór
- Biblioteki mają łącznie 40506 książek.
- GBP Goworowo -15540 woluminów,
- Filia Kruszewo - 3700 woluminów,
- Filia Kunin - 4043 woluminów,
- Filia Pasieki - 9319 woluminów,
- Filia Żabin - 7904 woluminów.
W 2017 roku biblioteka wzbogaciła się o 811 książek o wartości
16 898 zł., w tym:
- ze środków ministerialnych 10 000 zł.
- ze środków własnych 6898 zł.
Usunięto z biblioteki jako zniszczone 5809 książek.
Zbiory uzupełniają czasopisma, z których nieodpłatnie skorzystało 3554 czytelników.
Czytelnicy:
W 2017 roku bibliotekę odwiedziło 6361 użytkowników. Zarejestrowanych zostało 1394 czytelników w tym w.
- GBP Goworowo zarejestrowała 626 czytelników,
- Filia Kruszewo zarejestrowało 103 czytelników,
- Filia Kunin zarejestrował 184 czytelników,
- Filia Pasieki zarejestrowało 393 czytelników,
- Filia Żabin zarejestrował 88 czytelników,
Działalność kulturalno– oświatowa
Biblioteki w zakresie popularyzacji książki prowadzą następujące
formy pracy:
- mini konkursy czytelnicze,
- wycieczki i lekcje biblioteczne,
- zajęcia plastyczne,
- współpraca ze szkołami.
Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego
i stałego korzystania z jej zbiorów.
W tegoroczne ferie zimowe biblioteka także nie zapomniała
o dzieciach i o promowaniu czytelnictwa, a także o jej głównej
powinności, jaką jest niesienie wiedzy i mądrości dla młodych
osób. Aby umożliwić dzieciom lepsze zapoznanie się z literaturą wybitnych pisarzy dziecięcych, jakimi są Hans CH. Andersen

Dzieci podczas zajęć w bibliotece (fot. arch. GBP w Goworowie)

oraz bracia Grimm w Filii Bibliotecznej w Żabinie bibliotekarz
wyświetlał dzieciom baśnie w formie przeźroczy. Innego dnia ferii
dzieci mogły pbrać udział w zajęciach plastycznych.
Biblioteka pozyskała dodatkowo środki finanse z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie pozyskała też
środki na zakup nowego sprzętu komputerowego. Środki na ten
cel w wysokości 17 000 tysięcy złotych pozyskała z programu dotacyjnego Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek.”
Biblioteka główna posiada 7 stanowisk komputerowych, w tym
5 z bezpłatnym internetem dostępnym dla użytkowników biblioteki i czytelni.
Publiczna Biblioteka w Goworowie prowadzi filie biblioteczne:
- z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kuninie,
- z siedzibą w Kruszewie,
- z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach,
- z siedzibą w Żabinie.
Krystyna Reluga

Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w Indywidualnym Tenisie Stołowym

W dniach 10 i 11 lutego 2018 r. w Zespole Szkół w Łysych odbyły się Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w Indywidualnym
Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

W każdej kategorii wiekowej
uczestniczyło po 16 zawodników.
Pierwszego dnia rywalizowała młodzież gimnazjalna. Szkołę Podstawową z Goworowa reprezentowali:
Aleksandra Mateusiak, Gabrysia
Rybaczyk, Rafał Gruszka, Damian
Struniawski, Eryk Głażewski, Michał
Stepnowski i Paweł Wieczorek. Natomiast drugiego dnia zmagali
się uczniowie ze szkół podstawowych. Z rocznika 2007 i młodsi
uczestniczyli uczniowie: Marzena Podolak, Angelika Mażewska,
Jakub Kruczyk, Artur Mateusiak, Igor Kuśmierczyk, Patryk Kruczyk; rocznik 2005 – 2006 : Emilia Stankiewicz, Julia Dymerska,

Alicja Dąbkowska, Iza Podolak, Jakub Kwiatkowski i Mateusz Kowalewski. Tenisiści przystąpili do zaciętej rywalizacji przy stołach, grając do trzech wygranych setów. Dzielnie walczyli o każdy
punkt.
Po skończonej rywalizacji uczniowie z SP Goworowo zdobyli
dwa puchary, zajmując dwa pierwsze miejsca, tj. Rafał Gruszka
i Jakub Kruczyk oraz III miejsce zdobył Damian Struniawski.
Do półfinału dotarł Artur Mateusiak, jednak ostatecznie zajął
VI miejsce i otrzymał dyplom. Pozostali uczniowie zajęli dalsze
miejsca, ale na tym etapie zawodów to dobry wynik.
Elżbieta Bieniecka
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Dzień Bezpiecznego Internetu. „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

6 lutego 2018 r. w całej Polsce obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Ma uczyć dzieci i młodzież bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych. Już po raz czternasty nasz kraj przyłącza się do tego międzynarodowego święta, w którym uczestniczy
130 państw z całego świata. Krajowym organizatorem DBI jest konsorcjum złożone z Państwowego Instytutu Badawczego NASK oraz
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Partnerem Głównym – Fundacja Orange, a Partnerem – firma Facebook. Wydarzenie uzyskało honorowy
patronat Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Komendy Głównej Policji.

Ponad 3600 lokalnych akcji edukacyjnych, dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży
oraz nauczycieli i pedagogów zaangażowanych w promowanie odpowiedzialnego
korzystania z internetu – w taki sposób
obchodzimy to święto w Polsce. Organizatorzy co roku starają się, by Dniu Bezpiecznego Internetu przyświecał ważny temat
związany z funkcjonowaniem młodych
ludzi w sieci, dlatego hasłem tegorocznej
akcji jest: „Tworzymy kulturę szacunku
w sieci”. Problematyka poruszona w tegorocznej akcji ma uzmysłowić internautom,
jak wielki wpływ odgrywa szacunek lub
jego brak na bezpieczeństwo korzystania
z usług dostępnych w sieci.
„Szacunek to pojęcie, które zawiera
w sobie bardzo wiele treści. To wartość, bez
której nie można zbudować kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy
odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami w internecie, takimi jak
cyberprzemoc, hejt, seksting czy ksenofobia”
- mówi Anna Rywczyńska z NASK, koordynatorka Polskiego Centrum Programu
Safer Internet.
O zagrożeniach, jakie czyhają w Internecie,
szczególnie na dzieci i młodzież, na antenie TVP Info mówił mł. insp. dr Mariusz
Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego
Policji.
„Warto skupić się na najmłodszych dzieciach. Rodziców obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Nie idźmy na łatwiznę,
żeby mieć spokój w domu, na urlopie. Musimy kontrolować – sprawdzać, na jakie strony wchodzą nasze dzieci, jakie informacje
zamieszczają, kto z nimi rozmawia” – podkreślił.
„Pamiętajmy, że to my tworzymy Internet i też oczekujmy, że będzie tam wzajemny szacunek. internet to coś dobrego – daje
nam okno na świat, uzyskujemy wiele informacji, ale niestety te niebezpieczeństwa
czyhają” – dodał.
Jak twierdzi NASK, internet staje się

dla wielu osób drugim światem, co niesie
ze sobą korzyści, ale też zagrożenia. Wskazuje, że szczególnie narażone są osoby
„przyjmujące bezkrytycznie wszelkie zamieszczane tam informacje, w tym również informacje mogące stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka”.
Używanie internetu jest dla wszystkich
współczesnych dzieci i nastolatków niemal
równie naturalne jak picie czy jedzenie.
Sposób używania internetu przez młodzież
wzbudza niekiedy skrajne emocje – od
zachwytu nad możliwościami, jakie daje
młodym ludziom nowoczesna technologia, dostęp do globalnej wiedzy i szybka
komunikacja po przerażenie, ile czasu
dzieci potrafią spędzać przed komputerem
i urządzeniami przenośnymi. Do tego często dochodzi niewiedza rodziców i opiekunów na temat tego, co ich podopieczni
robią w sieci. Doprowadza do sytuacji, że
nie są w stanie odpowiedzieć, czy i kiedy
dzieci i nastolatki stają się uzależnione od
Internetu i jak powszechny to jest problem.
Internet jest nie tylko źródłem informacji,
wiedzy, ciekawostek, ale również obiektem
rozrywki. Świadomość zagrożeń, jakie ze
sobą niesie, jest niezwykle ważna, bo gwarantuje mądre korzystanie z tego współczesnego dobra.
Ważne jest, aby pamiętać, że nadmierne korzystanie z internetu to zazwyczaj jedynie wierzchołek góry lodowej. Podobnie
jak w przypadku innych uzależnień, u jego
podłoża najczęściej leżą bardziej złożone
i kompleksowe problemy. Specjaliści zajmujący się tą tematyką są zdania, że przyczynami zaburzeń mogą być niepowodzenia szkolne, odrzucenie przez grupę
rówieśniczą, konflikty w rodzinie.
Dodatkowo należy pamiętać, że
w przypadku nastolatków problemy
z komputerem splatają się z przechodzeniem trudnego wieku dorastania. Jest to
dla każdego młodego człowieka okres pełen napięć, w którym kształtuje się jego
indywidualna tożsamość, narasta bunt wobec rodziców, a ważną rolę odgrywa grupa rówieśnicza. Osobom, które nie radzą
sobie z tymi wyzwaniami, Internet może
zapewnić łatwe rozwiązania „zastępcze”.
Tutaj łatwiej nawiązać kontakty, łatwiej
określić swoją tożsamość, łatwiej wygrywać i mieć zauważalne osiągnięcia.

Warto podkreślić, że rozwiązaniem
problemów nie może być izolowanie młodzieży od komputera. W dzisiejszym świecie odwrót od internetu nie jest ani możliwy, ani pożądany. Globalna sieć stanowi
narzędzie pracy, komunikacji, rozrywki
i zdobywania wiedzy. W przypadkach terapii nadużywania Internetu celem nie powinno być dążenie do internetowej „abstynencji”, lecz doprowadzenie do tego, by
człowiek mógł w pełni kontrolować sposób
korzystania z sieci i jego efekty − internet
powinien przynosić nam korzyści, a nie
szkody.
Dlatego w ramach tegorocznych obchodów DBI szkoły, organizacje pozarządowe i inne instytucje organizują różnego
rodzaju inicjatywy edukacyjne dla dzieci
i dorosłych na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęcia edukacyjne, happeningi, konkursy). Wiele inicjatyw dotyczyć będzie m.in. promocji zasad
bezpiecznego korzystania z internetu oraz
uświadamiania społeczności szkolnej, że
w cyberprzestrzeni bardzo często umieszczają dużo prywatnych informacji.
Uczniowie
Szkoły
Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Goworowie po
raz kolejny uczestniczyli w akcji. W lutym
podczas obchodów DBI 2018 w naszej
szkole nauczyciele informatyki podjęli
działania mające na celu wskazanie właściwego zachowania się w globalnej sieci.
W klasie IV – VII szkoły podstawowej
i II - III gimnazjum przeprowadzone zostały lekcję w formie pogadanki. Uczniowie wykonywali prezentacje, plakaty,
a rodzicom podczas zebrania semestralnego rozdano ulotki informacyjne zawierające ważne porady i wskazówki dotyczące
zachowań dzieci w Internecie.
A. Dąbrowski
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Dzień patrona Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

19 lutego 1473 roku przyszedł na świat wielki człowiek – patron naszej szkoły – Mikołaj Kopernik. Właśnie dlatego, dokładnie w 545.
rocznicę tego dnia, czyli 19 lutego 2018 roku, uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami postanowili, że społeczność szkolna musi
o tym usłyszeć. Było rzeczywiście głośno, gdyż chłopcy, przebrani za gońców prasowych z tamtych czasów, przechadzali się po wszystkich
korytarzach szkolnych i za pomocą megafonu przekazywali informację następującej treści:
UWAGA! UWAGA!

SŁUCHAJCIE WSZYSCY!
545 LAT TEMU URODZIŁ SIĘ PATRON NASZEJ SZKOŁY – SŁYNNY ASTRONOM,
LEKARZ I EKONOMISTA – MIKOŁAJ KOPERNIK!
CAŁY ŚWIAT SIĘ POMYLIŁ, A TO ON WŁAŚNIE UDOWODNIŁ, ŻE TO ZIEMIA
KRĄŻY WOKÓŁ SŁOŃCA!
WSTRZYMAŁ SŁOŃCE, RUSZYŁ ZIEMIĘ, POLSKIE WYDAŁO GO PLEMIĘ!

Rozdawali przy tym ulotki z wiadomościami i ciekawostkami
na temat słynnego astronoma. Wzbudzili ogromne zainteresowanie wśród kolegów i koleżanek, którzy tłumnym korowodem
kroczyli za nimi. Z ulotek można było się dowiedzieć wielu interesujących faktów na temat życia patrona. Oparto je na opowieściach dra Jerzego Sikorskiego – jednego z największych w Polsce
badaczy życia astronoma.
Uczniowie naszej szkoły wiedzą bardzo dużo na temat
Mikołaja Kopernika. Nauczyciele dokładają wszelkich starań,
aby szerzyć wśród nich wiedzę o patronie. Dlatego największym chyba zaskoczeniem była informacja, że astronom był
najstarszym dzieckiem w domu państwa Koperników. Ojciec
Mikołaja w wieku 38 lat ożenił się z Barbarą z domu Watzenrode, która pochodziła z zamożnej rodziny mieszczan toruńskich. Pięć lat później urodził się im pierwszy syn. „Ale nie był
to Andrzej (mówił słynny znawca – Sikorski w wywiadzie dla
Gazety Olsztyńskiej) i dowiódł tego prof. Mikulski. Najstarszym dzieckiem był Mikołaj. Są na to dowody, np. Mikołaj jako
pierwszy poszedł na studia, dopiero później Andrzej. Drugim
dzieckiem była Barbara, która wstąpiła do zakonu sióstr cysterek
w Chełmnie, później Katarzyna, która poślubiła krakowskiego
kupca. Ostatni urodził się Andrzej.” Zainteresowanych odsyłamy
do strony internetowej: http://gazetaolsztynska.pl/336623,Kopernik-

Obchody Dnia Patrona SP Goworowo (fot. A. Dabrowski)

Ponadto, na długiej przerwie, wszyscy zebrali się w holu parteru, przy sztandarze i odśpiewali hymn szkoły z towarzyszeniem
chóru pod przewodnictwem Beaty Ciepierskiej. Tego dnia cała
szkoła wyglądała bardzo uroczyście, co podkreślały galowe stroje
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz gwiazdy błyszczące na specjalnie przygotowanej na tę okazję wystawce szkolnej.
Barbara Grabowska

-nie-nosil-sutanny-jadl-ryby-i-lubil-piwo.html#axzz57qp8aRkx.

„Rycerzem jestem ja, a ty królową balu...”

Słowami tak bardzo popularnej w tym karnawale piosenki można by podsumować huczną zabawę świetliczaków, która odbyła się
8 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Był to już drugi bal, zainicjowany przez koordynator
świetlicy – Ewę Lubiak. Tym razem pod hasłem: Bal Przebierańców.

Wychowawcy świetlicy i uczniowie podczes balu (źródło arch. szkoły)

Nie bez przyczyny świętowano akurat tego dnia, czyli w Tłusty
Czwartek. Była to taneczna i pyszna impreza z kolorowymi dzieciakami i pączkami w roli głównej. Bardzo hojnym sponsorem
okazała się Cukiernia-Piekarnia Jacka Romanowskiego.
Radość świetliczaków była przeogromna. Ich codzienne miejsce zabaw zamieniło się w prawdziwą salę balową, gdzie błyszczały gwiazdy i na suficie i na parkiecie. Dzieciaki, a nawet niektóre
wychowawczynie zaprezentowały ciekawe bajkowe stroje. Nie

zabrakło księżniczek, policjantów i superbohaterów. Była nawet
jedna urocza Myszka Minnie. Uczniowie zadziwili się również
wyglądem swoich pań świetliczanek, które tego dnia stały się
królewnami, czerwonymi kapturkami, klaunami i czarownicami.
Natomiast i tak najbardziej charakterystyczny okazał się dyrektor
w skórze prawdziwego wilka, który – ku zdziwieniu wszystkich –
próbował porwać jedną z pań wychowawczyń. Był w swojej roli
bardzo wiarygodny, gdyż dzieci ze strachem w oczach przyglądały
się mu, a niektóre nawet piszczały i chowały się po kątach. Aby
uwiecznić te radosne chwile, wszyscy z przyjemnością pozowali do pamiątkowych zdjęć. Na medal spisali się również chłopcy
ze szkolnego radiowęzła, którzy zabawiali uczestników największymi przebojami. Zgodnie z tradycją, wybrano Króla i Królową
Balu, którymi w tym roku zostali Miłosz Murawski i Łucja Niegowska. Wśród gromkich oklasków zostali uhonorowani pamiątkowymi szarfami.
Wspaniała zabawa i karnawałowe nastroje towarzyszyły
wszystkim od początku do końca. Wychodzili niezwykle zadowoleni z radosnym oczekiwaniem na kolejny rok.
Barbara Grabowska
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Międzypowiatowy walentynkowy turniej halowej piłki nożnej

14 lutego 2018 r.w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie odbył się Międzypowiatowy Walentynkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
Dziewcząt. Aby tradycji stało się zadość, już po raz czwarty stoczono owe rozgrywki. Organizatorkami turnieju były Elżbieta Reluga-Grabowska oraz Elżbieta Bieniecka. Do zawodów zgłosiły się 4 drużyny. Swoją obecnością zaszczycili nas: SP Wąsewo, SP Ostrołęka oraz
ZSP Goworowo i SP Goworowo jako gospodarze. Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta w składzie: Patrycja Majkowska, Gabrysia Rybaczyk, Dominika Jagielska, Aleksandra Rutkowska, Julia Rybaczyk, Oliwia Ciuraj, Klaudia Wysocka, Patrycja Lubiak, Paulina Listwon,
Karolina Kacprzyńska, Karolina Gruz oraz Weronika Godlewska. Dyrektor Szkoły Podstawowej Jacek Dobrzyński otworzył turniej i przywitał obecną na hali kierownik GOKSIR-u Agatę Majk, inspektora Jana Ziębę, trenerów oraz wszystkich zgromadzonych. Sędzią głównym
turnieju był Jan Wyszkowski. Po stoczonych meczach klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: I miejsce - SP GOWOROWO,
II miejsce - SP OSTROŁĘKA, III miejsce - ZSP Goworowo, IV miejsce - SP Wąsewo.
szkole klasy: 6a i 6b oraz 7a,7b i 7c utworzyły na terenie
turnieju stoiska ze zdrową żywnością. Na ławeczkach porozkładane były kolorowe szaszłyki owocowe, przeróżne
kanapeczki, czy świeżo wyciskane soki. Gdy zawodnicy toczyli walkę o miejsca na podium, jury degustowało przekąski przyrządzone przez uczniów i rodziców poszczególnych
klas. Należy podkreślić, że rodzice bardzo zaangażowali się
w pomoc dzielnie przygotowując wręcz arcydzieła, za co
im niezmiernie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.
Wszystkie stoiska były cudowne. Jedzenie pyszne, a osoby,
które je przygotowały, szczęśliwe i uśmiechnięte. Wyróżnione zostały: klasa 6a oraz 7c i nagrodzeni upominkami w poTurniej walentynkowy (źródło arch. szkoły)
staci książek. Uczniowie klasy 7b rozdawali ulotki dotycząTurniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Mecze toczo- ce prawidłowego żywienia, walki z otyłością oraz roli aktywności
ne były w duchu fair play, wiele pięknych akcji dostarczyło emocji ruchowej w życiu człowieka.
kibicom zebranym w hali. Wszystkie drużyny grały bardzo amGdy zawodniczki dawały z siebie wszystko i grały tak, aby
bitnie z dużym zaangażowaniem. Po skończonych rozgrywkach osiągnąć jak najwyższe wyniki, obecna wówczas na hali 7 Gowokażda z drużyn otrzymała puchar, piłki i medale. Najlepszą bram- rowska Drużyna Harcerska „ Orzaki” ze swoimi trzema przedstakarką okazałą się Daria Orzoł z Ostrołęki, której wręczono statu- wicielkami, rozdawały ulotki dotyczące szkodliwości palenia tyetkę, a królem strzelców została Gabrysia Rybaczyk z SP Goworo- toniu, porozwieszane zostały plakaty o tematyce antytytoniowej.
wo. Pozostali dostali pamiątkowe książki, kalendarze, a wszystkie Wszystko w celu uświadomienia ludziom, jak wielkie ubytki na
bramkarki - bluzy sportowe, jak również symbolicznego lizaka zdrowiu może spowodować palenie papierosów.
z okazji Walentynek. Zawodniczki były zadowolone i uśmiechnięTurniej przebiegł w bardzo miłej atmosferze. W powietrzu
te. Gratulacje i podziękowania należą się wszystkim zawodnikom, było czuć nutkę walki i oddania. Wszyscy zawodnicy spisali się na
którzy wzięli udział w tym cudownym spotkaniu sportowym.
medal. Oby więcej takich zawodów!
Podczas trwania zawodów, dzięki programowi edukacyjnemu
Wiktoria Wojtczyk, uczennica kl. VII
„TRZYMAJ FORMĘ”, który od wielu lat jest realizowany w naszej

Anioły są wsród nas

Nauczycielki wraz z uczniami podczas Wieczornicy (źródło arch. szkoły)

13 XII 2017 r. w 36 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce,
w SP im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, po raz pierwszy odbyła się Wieczornica Bożonarodzeniowa pod hasłem:
Anioły są wśród nas. Dała ona początek

obchodom stulecia Niepodległej. Ten dzień
stał się okazją do wspomnień, wspólnego
kolędowania i budowania mostu pokoleniowego ludzi, którzy kochają poezję, krzewią kulturę i podtrzymują polskie tradycje
narodowe. Starsze pokolenie wspominało

ten trudny okres historii Polski, 1981 r.,
kiedy to Święta Bożego Narodzenia miały bardziej dramatyczny wymiar i dawały
mniej powodów do radości, a poczucie zagrożenia i niepewności ponownie wkradły
się w serca Polaków.
Część nieoficjalną poprzedziła część
artystyczna – wiersze polskich poetów
o Narodzeniu Pańskim recytowane przez
gimnazjalistów i wspólnie z gośćmi śpiewane kolędy. Nie zabrakło również poezji
nawiązującej do rocznicy „Grudnia 81”.
Wieczór wspomnień był również okazją do
podziękowania za wieloletnią współpracę
(wspieranie wielu przedsięwzięć) paniom:
Barbarze Kuczyńskiej i Krystynie Reludze.
Wspólnie spędzony czas, przy tradycyjnej strucli i swojskim serniku, wprawił
zgromadzonych w taki nastrój, że natychmiast pojawiły się pytania o kolejne Wieczornice...
Agnieszka Kosiorek
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Wojenne losy mieszkańca Gierwat (cz. 1)

We wcześniejszych artykułach zamieszczanych na łamach biuletynu poruszałem kilkukrotnie problematykę II wojny światowej, opierając się o materiały źródłowe i relacje pochodzące od nieżyjących już świadków tamtych tragicznych wydarzeń. Dziś chciałbym przedstawić losy pana Mieczysława
Dobkowskiego z Gierwat, którego wojenne przeżycia mogą z powodzeniem posłużyć za scenariusz do filmu.
Pan Mieczysław, mimo 94 lat, cieszy się dobrym zdrowiem i jest pełen energii. Jego optymizm i pozytywne nastawienie do życia, obok niesamowitego szczęścia, na pewno przyczyniły się do przetrwania wydawałoby się beznadziejnych sytuacji. Nasz bohater urodził się w 1924 roku
w Gierwatach. Szkołę Podstawową w Borawem ukończył w czerwcu
1939 roku i w tym samym roku starał się o przyjęcie do szkoły ślusarsko-mechanicznej zwanej potocznie rzemieślniczą (obecny Zespół Szkół nr1)
w Ostrołęce. Opowiada z humorem o procesie rekrutacji, w którym
oprócz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej bardzo ważne były
badania lekarskie. Doktor Psarski, założyciel szkoły, który osobiście badał kandydatów zwracając uwagę na ich wzrost i wagę, pocieszył niedoszłego ucznia, że do rozpoczęcia roku szkolnego jeszcze zdąży urosnąć.
Napisałem „niedoszłego ucznia”, ponieważ 1 września wybuchła wojna,
rok szkolny się nie rozpoczął, a na dodatek przepadły wszystkie dokumenty. Rodzinne Gierwaty pana Mieczysława znalazły się na granicy Generalnej Guberni i Rzeszy, do której włączono Borawe.
Okupant od wiosny 1940 roku dokonywał masowych „branek” na roboty przymusowe. Sołtysi musieli wywiązać się z dostarczenia odpowiedniej liczby przymusowych robotników, których sami wybierali. Jedną
z wyznaczonych została siostra pana Mieczysława, który, za namową
matki, zgodził się ją zastąpić. Wraz z innymi stawił się w punkcie zbornym w budynku Urzędu Gminy w Goworowie, a stąd pociągiem został
przewieziony do Warszawy. W Warszawie w budynku przy ul. Skaryszewskiej oczekiwał na dalszy transport w głąb Niemiec. Jakie musiało
być jego zdumienie, gdy za oknem wśród wielu ludzi chcących pożegnać
swoich bliskich zobaczył matkę, którą poinformował na wyrzuconej
przez okno kartce, że nazajutrz znajdzie się w pociągu odjeżdżającym
z dworca wschodniego, który zawiezie go do jednej z wielu niemieckich
fabryk. W dniu, kiedy formowano kolumnę do transportu, jeden z granatowych policjantów eskortujących uwięzionych, półgłosem rozpytywał, kto ma na nazwisko Dobkowski. Kiedy pan Mieczysław potwierdził,
że chodzi o niego, usłyszał, że kiedy w czasie przemarszu ten powie mu
„Urywaj się”, to ma uciekać. Kiedy nadszedł oczekiwany moment - rzucone przez policjanta hasło, upuścił niesioną w ręku walizkę i zaczął biec
po schodach na nasyp kolejowy. Inny z policjantów pchnął go z powrotem mówiąc „Wracaj, bo tam są żandarmi, i cię zastrzelą”. Wrócił do kolumny i wziąwszy walizkę, szedł dalej. Mimo niepowodzenia po kilku
chwilach, kiedy już miano ładować wszystkich do wagonów, dał nura pod
wagonem stojącego pociągu i niezauważony przez nikogo schował się za
kołem wagonu. Kiedy oczekiwał na krzyki i strzały ewentualnych prześladowców, nadszedł kolejarz sprawdzający koła wagonów i zabrał go ze
sobą. Klucząc między stojącymi pociągami dotarli do domu kolejarza,
gdzie pan Mieczysław pytany „Co dalej zamierza?”, powiedział, że ma
w Warszawie ciotkę, która mieszka na ulicy Wileńskiej. Chciał do niej iść,
bo wiedział, że spotka tam swoją matkę. Po zmroku wybawca dał mu kolejarski płaszcz i czapkę, wytłumaczył, jak poruszać się ulicami i wypuścił
z domu. Po przejściu kilku ulic, na Ząbkowskiej, poczuł na karku mocny
uchwyt i gdy przerażony się odwrócił, zobaczył znajomego kolejarza, który powiedział, że żona robiła mu wyrzuty, że puścił go samego i wygoniła
go z domu, aby mu pomógł. Ponieważ po ucieczce z transportu musiał
się ukrywać, zamieszkał u ciotki i dzięki życzliwym Polakom zdobył dokumenty ukończenia jednej z warszawskich szkół podstawowych, został
przyjęty do mechanicznej szkoły wieczorowej i podjął pracę w fabryce
zbrojeniowej „Avia” na ulicy Siedleckiej 47 (fabryka istnieje do dzisiaj
i zajmuje się produkcją obrabiarek precyzyjnych), gdzie produkowano
elementy wyrzutni bomb samolotowych. Zdobył wówczas umiejętność
pracy na tokarce, która to umiejętność okazała się przydatna w niedale-

kiej przyszłości. Mając urzędowe przepustki mógł swobodnie poruszać
się po mieście i okolicach, ale nie mógł pokazać się w Gierwatach.
Dopiero w 1944 roku zdecydował się na odwiedzenie rodzinnego domu. Przyjeżdżał do domu kilka razy przy okazji wożąc do stolicy żywność. Niestety, 3 maja w drodze powrotnej dostał się w łapankę
na stacji w Wyszkowie. Niemcy w odwecie za zamordowanie przez AK
w 1943 roku starosty ostrowskiego dr Reinharda Ekerta, dokonywali
aresztowań i masowych egzekucji. Jednym z przykładów tych działań
było rozstrzelanie grupy podróżnych wyciągniętych z pociągu na stacji
w Pasiekach. Wraz z grupą innych przypadkowych ofiar został przewieziony do zamienionego na więzienie i gestapowską katownię, ostrowskiego browaru. Tu oczekiwano na najgorsze. Można było z browaru trafić do
któregoś z obozów koncentracyjnych, na Pawiak albo zostać rozstrzelanym. Kiedy po trzech dniach usłyszano w celi warkot silników, pan Mieczysław wyjrzał przez okienko i zobaczył samochód ciężarowy i żandarmów
na motocyklach z charakterystycznymi ryngrafami na piersiach. Wszyscy byli pewni, że jest to oddział niemieckiej policji, który wywiezie ich
do lasu i rozstrzela nad wcześniej wykopanymi dołami. Wtedy pomyślał
z wdzięcznością o matce, która nauczyła go modlić się. Wszyscy klęcząc w rogach celi modlili się o ocalenie. Załadowano grupę więźniów
na samochód ciężarowy i rozkazano położyć się na podłodze. Pan Mieczysław zajął miejsce przy samej burcie skrzyni ciężarówki i myśląc, że
jest wieziony na egzekucję, postanowił spróbować ucieczki. W pewnej
chwili samochód się zatrzymał i załadowano kolejnych zmaltretowanych
więźniów, wśród których była kobieta. To ona powiedziała szeptem, że
są transportowani na Pawiak. Pobyt w tym owianym złą sławą więzieniu
był tylko etapem przejściowym. W czasie rewizji na Pawiaku znaleziono
przy panu Dobkowskim figurkę św. Antoniego, który wcześniej otrzymał
od, jak mówi, „cioci-babci”, u której mieszkał i często prowadzał do kościoła. Przesłuchujący go Niemiec wyrzucił figurkę do kosza na śmieci,
ale zaczął życzliwiej go traktować, nie używając jak w stosunku do innych
więźniów określenia „Polski bandyta”. Matka pana Mieczysława na wieść
o aresztowaniu syna przyjechała do Warszawy, aby za pośrednictwem
Polaka, pracownika biurowego fabryki, w której pracował, dowiedzieć
się o jego losie. Zatelefonowano na stację w Wyszkowie, gdzie uzyskano
informację, że zakładnik o takim nazwisku został rozstrzelany. Znajome
krewnej, u której zatrzymała się w Warszawie, poradziły zrozpaczonej
matce, aby nadała na Pawiak paczkę na nazwisko Mieczysława Dobkowskiego. Gdyby paczkę zwrócono, oznaczałoby to, że nie żyje. Zrobiła jak
jej poradzono i nadała paczkę w biurze na ulicy Żelaznej. Ku jej radości paczkę przyjęto, co oznaczało, że syn nadal żyje. Na Pawiaku spędził
miesiąc, będąc świadkiem barbarzyńskich metod hitlerowskich oprawców. 24 czerwca 1944 roku znalazł się w transporcie do obozu koncentracyjnego. O godzinie 3 rano uformowano kolumnę tysiąca więźniów
i poprowadzono na Dworzec Zachodni. Tak jak inni był pewny, że pociąg
z bydlęcymi wagonami zawiezie ich do Oświęcimia. Do każdego wagonu załadowano po 80 więźniów, zaplombowano drzwi i pociąg ruszył.
Szybko zorientowano się, że pociąg kieruje się na drugą stronę Wisły, na
Dworzec Gdański. W czasie gdy na dworcu przetaczano wagony, wyrzucał kartki z adresem ciotki oraz informacją, kim jest i że jest wieziony
z Warszawy w nieznanym kierunku. Widział, jak jedną z kartek podniósł
z ziemi kolejarz i włożył do kieszeni. Jak dowiedział się już po wojnie od
matki, kolejarz natychmiast dostarczył list pod wskazany adres. W liście
obiecywał, że jak najszybciej poinformuje o miejscu pobytu. cdn.
Żródło: Relacja ustna Mieczysława Dobkowskiego. Gierwaty, marzec 2018.
P.S. Dziękuję panu Januszowi Żebrowskiemu z Gierwat, który zainteresował mnie tematem.
Piotr Kosiorek

