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owarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Bursztyn” Anny Sadowskiej to podmioty,
które wspierają przedsięwzięcia mające pomóc w rozwoju osobowości
młodych ludzi, sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności oraz promować aktywność obywatelską. Konieczne jest rozwijanie u młodych ludzi:
samodzielności w myśleniu i działaniu, kreatywności, pomysłowości,
a także wytrwałości, lojalności i niezawodności.
Odpowiedzią na ten wymiar edukacji młodych jest realizacja projektu pod nazwą „Goworowo w trzech wymiarach”. Objęto nim trzydzieści
osób w wieku 13 - 18 lat z terenu gminy Goworowo. Projekt zakłada zaktywizowanie młodzieży poprzez kształtowanie postaw poznawczych i zaangażowanie uczestników projektu we współtworzenie oferty turystyczno – kulturalnej, charakterystycznej dla Goworowszczyzny w oparciu
o lokalne zasoby. Efektem ich działań będzie wytworzenie nowej oferty dla gminy Goworowo, dla odwiedzających, poszukujących historii,
wspomnień. Młodzież rozpoczęła realizację projektu od warsztatów dla
liderów młodzieżowych, a następnie udała się na wyprawę odkrywców
na Kaszuby. W trakcie 4 – dniowej wyprawy poznała kaszubskie tradycje,
zobaczyli najdłuższą deskę świata, odwiedzili Muzeum Hymnu Narodowego, uczyli się mówić w języku kaszubskim, zdobyli Kaszubski Olimp
oraz podpatrywali techniki przeprowadzenia gry terenowej. Zaplanowane działania warsztatowe dla młodzieży, będą zmierzały do zorganizowania spaceru po gminie Goworowo z retro fotografią. Młodzież dotrze do
mieszkańców gminy, aby pozyskać fotografie sprzed lat. Potem za pomocą specjalnej techniki, zeskanowane zdjęcia będą wydrukowane na szkle.
Retro szkiełko będzie można wypożyczyć od stowarzyszenia i udać się na
spacer, by zobaczyć jak zmieniły się nasze ulice, budowle, wsie. W no-

woczesnej odsłonie, młodzież przygotuje wystawę fotografii Goworowa
i okolic w technice 3D. Do współpracy przy organizacji tej wystawy, młodzież zaprosi pasjonata fotografii stereoskopowej, zwycięzcę programu
„Genialny umysł”. Gdy już razem zrobią zdjęcia trójwymiarowym aparatem, za pomocą specjalnych okularów będą do obejrzenia w Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. W październiku ruszą pracę nad stworzeniem gry terenowej w oparciu o kulturę szlachecką.
Podczas warsztatów młodzież opracuje scenariusz, wykona rekwizyty,
a jak już będzie wszystko dopięte na ostatni guzik, zaproszą mieszkańców
do gry. Działania projektowe to także kształtowanie postaw patriotycznych. Młodzi aktywni przygotują wspólnie ze swoimi partnerami spotkanie z okazji 100-lecia Niepodległej.
Dzieci i młodzież można stopniowo wdrażać do bycia aktywnym
społecznie, kształtując ich umiejętności społeczne, ucząc ich społecznych zachowań, stwarzając warunki do stymulowania ich aktywności.
Z aktywnością społeczną kojarzyć można pracę wolontarystyczną. Wolontariat to jeden z przejawów tej aktywności. Aktywność społeczna
jest nie tylko pracą wolontarystyczną, ale przejawiać może się również
w innych formach, na przykład w organizowaniu, czy udziale w akcjach
społecznych, w pełnieniu określonych funkcji w samorządach szkolnych,
studenckich, czy lokalnych. Zaangażowanie społeczne jest najpełniejszym rodzajem ludzkiego działania, pozwala „przekraczać samego siebie”.
Projekt „Goworowo w trzech wymiarach” jest współfinansowany
ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014
– 2020.
Agata Majk
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Działania inwestycyjne Gminy Goworowo w III kwartale 2018 r.

W

spaniała pogoda, której doświadczyliśmy wszyscy tego lata, nie zablokowała inwestycji w terenie,
z czym samorząd miał problem w ubiegłym roku. Pewnym
kłopotem okazała się za to mała liczba chętnych wykonawców,
przez co w przetargach była dość niska konkurencja. Kilka postępowań przetargowych zostało unieważnionych z uwagi na
brak oferentów bądź bardzo wysokie ceny ofert. Jest to jednak
pokłosie dużej ilości robót i małej liczby pracowników, dostępnych na rynku pracy, przez co wszystkie firmy budowlane
i usługowe są mocno obciążone pracą.
W trzecim kwartale 2018 roku rozpoczęła się realizacji kilku
dużych inwestycji. Firma „ART-BRUK” Paweł Łasiewicki z Wólki Brzezińskiej buduje targowisko handlowe w miejscu dawnej
targowicy nad rzeką Orz. Łącznie zostanie utwardzone kostką
brukową i asfaltem ponad pół hektara gruntu, przewidzianego do
prowadzenia handlu oraz parkingu dla samochodów. Powstaną
niezbędne wiaty handlowe, kontener sanitarny, oświetlenie
i ogrodzenie. Na realizację tych prac Gmina Goworowo pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla 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” w kwocie 818 752,00 zł, co stanowi 63,63% wartości zadania. Ta sama firma wykonała odebraną
już i służącą mieszkańcom infrastrukturę rekreacyjną w Damię-

Miejsce rekreacji w Kaczce (fot. arch. UG w Goworowie)

tach, Kaczce i Żabinie. Na realizację tych zadań Gmina Goworowo pozyskała dofinansowanie poprzez Lokalną Grupę Działania „Zaścianek Mazowsza” w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z zakresem tematycznym MILA, w kwocie po 37 567,00 zł dla każdego z trzech
zadań. Firma Budowlano – Usługowa Krzysztof Lenkiewicz
z Borawego wykonała już nowy dach wraz z robotami towarzyszącymi na budynku dawnej szkoły podstawowej w Damiętach.
Obiekt ten popadł w zaniedbanie od czasu likwidacji szkoły, ale
dzięki podjętym działaniom i przygotowanemu projektowi budowlanemu w najbliższych latach stanie się nowoczesną świetlicą
wiejską oraz mieszkaniem socjalnym. Ta sama firma prowadzi
także prace przy odnowieniu dawnego budynku szkoły podstawowej w Żabinie, który obecnie pełni funkcję filii bibliotecznej.
Po wykonanym w ubiegłym roku nowym pokryciu dachowym

prowadzone są prace termomodernizacyjne wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, rozbudowa pomieszczenia kotłowni
wraz z wymianą instalacji c.o. i nowym kotłem na pellet, remont
pomieszczeń wewnętrznych, instalacji wodno – kanalizacyjnej
i wentylacyjnej budynku oraz budowa pochylni dla niepełnosprawnych. Dzięki tym pracom zakończony zostanie remont
budynku. Na ich realizację Gmina Goworowo złożyła wniosek
o częściowo umarzalną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie ponad 130 tys. zł. Dzięki środkom zewnętrznym rozbudowano oświetlenie drogowe w Kruszewie nad Narwią. Zadanie
pn. „Budowa linii oświetlenia drogowego w Kruszewie” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2018” oraz ze środków funduszu sołeckiego wsi Kruszewo. Gmina Goworowo zakończyła realizację
zadań pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w msc. Kruszewo, gm. Goworowo” i „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Czarnowo, gm. Goworowo”,
dotowanych ze środków finansowych budżetu Województwa
Mazowieckiego w kwocie 100 tys. zł. W ramach zrealizowanych
prac wykonano prawie 2,5 km nowej nawierzchni żwirowej,
wzmocnionej kamieniem łamanym. Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie wykonał także prawie kilometr nowej sieci
wodociągowej w Kruszewie nad Narwią. Na bieżąco realizowane
są także mniejsze zadania inwestycyjne, zgłoszone przez mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego.
Oprócz ww. zadań prowadzone są wcześniej rozpoczęte prace
przy rozbudowie drogi gminnej Ponikiew Mała – Czernie, budowie sieci kanalizacji sanitarnej Goworowo – Szczawin oraz budowie sieci wodociągowej w Dzbądzku. Na realizację zadania drogowego Gmina Goworowo podpisała umowę o dofinansowanie
z Wojewodą Mazowieckiem w kwocie 1 187 563,00 zł w ramach
programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, a na budowę
kanalizacji złożono wniosek o częściowo umarzalną pożyczkę
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w kwocie 950 000,00 zł.
Do realizacji w 2018 roku
przewidziane są także kolejne
inwestycje, gdzie dokonano
już wyboru wykonawcy. Wykonana zostanie rozbudowa
placu zabaw w Goworowie
poprzez ustawienie kolejnych
urządzeń dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej dla dorosłych.
Zadanie pn. „Wyposażenie
miejsca rekreacji w Goworowie” współfinansowano przy
pomocy środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2018”
oraz ze środków funduszu so- Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowie
(fot. arch. UG w Goworowie)
łeckiego wsi Goworowo. W Lipiance, przy budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej, powstanie
otwarta strefa aktywności. Zadanie, w ramach którego powstaną
plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz elementy małej architektury rekreacyjnej, zostanie dofinansowane przez Ministra Sportu
i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym

320Października
2018 r.
marca 2018 r.

W Dolinie Orza

– Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2018 w kwocie 50 tys. zł.
Prowadzona będzie także bieżąca rozbudowa sieci oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Goworowo, która obejmie wsie Cisk,
Ludwinowo, Gierwaty, Lipianka, Szczawin, Pokrzywnica Kolonia, Żabin, Rębisze Parcele, Grabowo, Dzbądzek i Zaorze. Do połowy listopada powinna także zostać wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Armii Krajowej w Pasiekach.
Oprócz ww. dofinansowań, pozyskanych na rozwój Gminy
Goworowo, samorząd złożył także inne wnioski o pomoc zewnętrzną. W ramach przyznanej pomocy finansowej ze środków
województwa mazowieckiego w programie „MAZOWIECKIE
STRAŻNICE OSP-2018” zostanie wymienione pokrycie dachowe i drzwi wjazdowe boksów garażowych OSP Goworowo.
W ramach przyznanych środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości zakupione zostanie
wyposażenie ratownictwa drogowego dla OSP Goworowo i OSP
Kunin. W nawiązaniu do ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie naboru wniosków dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, złożono wniosek o dofinansowanie
zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy w Goworowie” na
kwotę pomocy 499 990,00 zł. W nawiązaniu do ogłoszenia przez
Ministra Obrony Narodowej konkursu ofert pod tytułem „Ław-

ka Niepodległości dla samorządów” na realizację zadań związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę
i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100. rocznicę odzyskania
przez Polkę niepodległości, Gmina Goworowo złożyła wniosek
o dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł budowy takiej Ławki na parkingu przy wejściu do Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie. Złożono także do Wojewody Mazowieckiego
wniosek o dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Kobylin
– Góry w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”. Wnioskowana kwota pomocy to 1 666 690,00 zł i stanowi 49,99% wartości inwestycji.
W ramach inwestycji samorządu gminnego podjęte zostały
kolejne działania projektowe, które będziemy mogli realizować
w przyszłych latach. Obecnie prowadzone są prace projektowe dla budowy dróg w Kółku, Szarłacie, ulic Witosa i Szkolnej
w Goworowie, rozbudowy sieci wodociągowej w Cisku (Kolonia), Ludwinowie oraz na odcinku Goworówek – Rębisze Kolonia (wzdłuż drogi do Ostrołęki) oraz rozbudowy oświetlenia
ulicznego w Rębiszach Parcelach, Żabinie, Brzeźnie, Borkach
i Kaczce. Wyłoniono także wykonawcę w przetargu na przygotowanie projektu budowlanego rozbudowy dróg na odcinku Kunin
– Borki – Kobylin – Józefowo.

W III kwartale b.r. Rada Gminy odbyła dwie sesje:
- 23 lipca 2018 r. odbyła się LII sesja Rady Gminy, na której
zostały podjęte następujące 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 wynagrodzenia wójta,
- przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goworowo,
- określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goworowo,
- określenia górnej stawki opłaty przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości na terenie Gminy Goworowo.
27 sierpnia b.r. odbyła się LIII sesja Rady Gminy; podjęte zostały uchwały w sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy Goworowo na lata 2018-2028,
- zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018,
- udzielenia pomocy finansowej dla miasta Ostrołęka,
- przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Goworowo,
- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na
terenie gminy Goworowo miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.

Marek Radecki

Informacja o pracy Rady Gminy Goworowo w III kwartale 2018r.

Wizyta rezerwistów z Meppen

Wizyta delegacji z Meppen (fot. arch. UG w Goworowie)

Praca w komisjach:
Obyły się 2 wspólne posiedzenia komisji oraz:
- Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia,
- Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzeń było omówienie projektów uchwał oraz
bieżące sprawy wynikające z potrzeb mieszkańców, urzędu i rady.
Elżbieta Owczarek

C

złonkowie Koła Rezerwistów Miasta Meppen w dniach od
16 do 19 lipca 2018 r. przeprowadzili prace remontowe na
cmentarzu żołnierzy poległych w pierwszej wojnie światowej zlokalizowanym w miejscowości Ponikiew Duża.
Prace remontowe polegały na wymianie drewnianego ogrodzenia, odnowieniu płyty nagrobkowej, uporządkowanie teren
cmentarza i postawienie drewnianego krzyża. Rezerwiści Bundeswehry w tym roku przeprowadzili prace remontowe już na
piątym cmentarzu na terenie naszej gminy, na których spoczywają żołnierze armii niemieckiej z pierwszej wojny światowej.
W ubiegłych latach podobne prace remontowe przeprowadzili
na cmentarzach w miejscowościach Cisk, Dzbądzek, Nogawki
i Czernie.
Ewa Burzycka
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Remonty, projekty i inwestycje realizowane w gminie Goworowo w 2018 roku z inicjatywy Gminy Goworowo wraz ze
środkami i inwestycjami Powiatu Ostrołęckiego realizowanymi
na terenie Gminy Goworowo.
Realizator projektu

Nazwa projektu / inwestycji

Wartość działania

Kwota dofinansowania

Źródło dofinansowania

Gmina Goworowo

1. „Przebudowa drogi gminnej Czernie-Wólka Brzezińska”

1 074 935,81 zł

600 000,00 zł

Środki własne i Gmina Czerwin

Gmina Goworowo

2. „Przebudowa drogi gminnej Lipianka-Damięty-Bobin etap.2”

238 268,60 zł

-

Środki własne

Gmina Goworowo

3. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej w Damiętach,
Kaczce i Żabinie (wraz z projektami)

217414,40 zł

137 797,00 zł

PROW na lata 2014 - 2020 MILA
działanie 19,2

Gmina Goworowo

4. Budowa targowiska handlowego w miejscowości Szczawin (w trakcie realizacji)

1 220 000,00 zł

818 572,00 zł

PROW na lata 2014-2020

Gmina Goworowo

5. „Rozbudowa drogi gminnej Ponikiew Mała-Czernie” (3,66 km) (w trakcie realizacji)

2 484 596,45 zł

1 216 900,00 zł

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019

Gmina Goworowo

6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kruszewie

136 926,06 zł

68 000,00 zł

Środki związane z wyłączeniem z
produkcji gruntów rolnych- Urząd
Marszałkowski

Gmina Goworowo

7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czarnowie

98 331,12 zł

32 000,00 zł

Środki związane z wyłączeniem z
produkcji gruntów rolnych- Urząd
Marszałkowski

Gmina Goworowo

8.Budowa oświetlenia w Kruszewie (w trakcie
realizacji)

40 000,00 zł

10 000,00 zł

Urząd Marszałkowski „Mazowiecki
Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”

Gmina Goworowo

9. Rozbudowa placu zabaw w Goworowie
(wraz ze środkami z funduszu sołeckiego)
(w trakcie realizacji)

75 030,00 zł

10 000,00 zł

Urząd Marszałkowski „Mazowiecki
Instrument Aktywizacji Sołectw
Mazowsze 2018

Gmina Goworowo

10.” Budowa otwartej strefy aktywności w
Lipiance” (w trakcie realizacji)

142 000 zł

50 000,00 zł

Fundusz Rozwoju Kultury FizycznejOSA 2018

Gmina Goworowo

11. Zakup autobusu 24 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich

350 000,00 zł

260 000,00 zł

PFRON-Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w
Ostrołęce i Urząd Gminy
Goworowo

12. Podniesienie stanu technicznego drogi
powiatowej nr 4403 W (na terenie Gminy
Goworowo) w ramach poprawy jakości
połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO
WM-RIT (w trakcie realizacji)

15 904 664,52 zł
(759 196,00 zł Gmina Goworowo)

5 132 071,52 zł Powiat Ostrołęcki
10 013 397,00 zł(Urząd Marszałkowski)

Starostwo Powiatowe w
Ostrołęce

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W
od drogi nr 8 (chodnik w Żabinie)- budowa
chodnika w Żabinie

97 780,00 zł

97 780,00 zł

Powiat Ostrołęcki

Starostwo Powiatowe w
Ostrołęce i Urząd Gminy
Goworowo

14. „Przebudowa mostów na rzece Orz i
jej dopływach wraz z dojazdami” (w trakcie
realizacji)

13 410 000,00 zł ( w
tym 2 500 000,00 zł
Gmina Goworowo)

10 410 000,00 zł
(w tym 7 222
000.00 zł - subwencja, 3 700 000,00 zł
powiat ostrołęcki)

Powiat Ostrołęcki i Urząd Wojewódzki

Starostwo Powiatowe w
Ostrołęce

15. Budowa drogi dojazdowej do Cisku
(w trakcie realizacji)

447 432,31 zł

447 432,31 zł

Lasy Państowowe, Starostwo powiatowe

Starostwo Powiatowe
Ostrołęcki i Gmina Goworowo

16. Budowa zintegrowanego systemu
ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach
dla powiatu ostrołęckiego (na terenie gminy
Goworowo)

155 964,00 zł

96 000,00 zł

RPO Urząd Wojewódzki i powiat
ostrołęcki

Urząd Gminy i szkoły w
Goworowie i Pasiekach

17. Zakup tablicy interaktywnej w Szkole w
Podstawowej w Goworowie, filia w Szczawinie i w Pasiekach

52 500,00 zł

42 000,00 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urząd Gminy i szkoły w
Goworowie, Pasiekach i
Kuninie

18. „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”

23 100,00 zł

18 480,00 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Gmina Goworowo

19.„MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP
- 2018” Gmina Goworowo (w trakcie
realizacji)

62 700,00 zł

23 742,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

Gmina Goworowo

21.Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w
dolinie rzek Orz i Narew w gminie Goworowo. Etap III: Goworowo – Szczawin - Daniłowo” (w trakcie realizacji)

1 234 000,00 zł

ok. 450 000,00zł
(umorzenia pożyczki)

WFOŚiGW

w ramach PROW RIT-(Współfinansowanie - Gmina Goworowo, Powiat
Ostrołęcki, Urząd Marszałkowski)

W Dolinie Orza
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Remonty, projekty i inwestycje realizowane w gminie Goworowo w 2018 roku z inicjatywy Gminy Goworowo wraz ze
środkami i inwestycjami Powiatu Ostrołęckiego realizowanymi
na terenie Gminy Goworowo.
Gmina Goworowo

22. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzbądzek w gminie Goworowo”
(w trakcie realizacji)

1 378 000,00 zł

Środki własne

Gmina Goworowo

23. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w
Pasiekach” (w trakcie realizacji)

388 815,30 zł

Środki własne

Gmina Goworowo

24.„Termomodernizacja budynku Filii Bibliotecznej w Żabinie” i „Modernizacja systemu
ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w
budynku Filii Bibliotecznej w Żabinie”
(w trakcie realizacji)

325 950,00 zł

Gmina Goworowo

25. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP
Goworowo i OSP Kunin (w trakcie realizacji)

24 700,00 zł

22 300,00 zł

Ministerstwo Sprawiedliwości

Gmina Goworowo i Sz. P.
w Kuninie

26. wyposażenie pracowni do biologii i
chemii

41 137,00 zł

41 137,00 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Gmina Goworowo

27. Zwrot VAT

250 166,00 zł

Urząd Skarbowy

2018 r.

Łącznie (inwestycje gminne i powiatowe)
W tym inwestycje gminne

39 583 108,83 zł
9 908 405,00 zł

Częściowo umarzalna pożyczka
(ok. 81 000,00 zł)

WFOŚiGW

30 345 774,83 zł
4 090 957,00 zł

Inwestycje na terenie Gminy Goworowo w latach 2011 - 2018
Rok

Całkowita wartość inwestycji gminnych i powiatowych
realizowanych na terenie gminy Goworowo

Kwota dofinansowania wykonanych inwestycji

2011

6 500 795,32 zł

3 724 920,76 zł

2012

7 896 568,65 zł

5 138 420,11 zł

2013

6 608 767,13 zł

4 596 278,89 zł

2014

7 359 787,84 zł

3 753 007,72 zł

łącznie lata 2011-2014

28365918,94 zł

17212627,48 zł

2015

6 929 063,32 zł

4 887 381,10 zł

2016

6 263 275,16 zł

4 852 950,51 zł

2017

6 438 070,89 zł

2 585 709,05 zł

2018

39 583 108,83 zł

30 345 774,83 zł

łącznie 2015-2018

59202760,94 zł

42671815,49 zł

łącznie 2011-2018

87 579 437,14 zł

59 884 442,97 zł

Międzypokolenioewy teatr w Brzeźnie

(fot. arch. GOKSiR w Goworowie)

W

niedzielę 9 września w świetlicy INFO-BANK w Brzeźnie odbył
się pierwszy spektakl pt. „Żona ma się zawsze starać?” zorganizowany przy współpracy Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA
i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie z grupą
międzypokoleniową z Brzeźna. Spektakl jest owocem trzymiesięcznej
pracy grupy. Scenariusz powstał w oparciu o doświadczenia własne
uczestników, a przedstawienie miało formę interaktywną.

Widzowie mieli wpływ na losy głównej bohaterki i w każdej chwili
mogli wcielić się w jej rolę i zmienić bieg wydarzeń, co też z wielką chęcią
czynili. Teatr Forum to metoda pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji
dla życia stworzona przez brazylijskiego praktyka dramy, Augusto Boala.
Tym, co odróżnia go od teatru w rozumieniu tradycyjnym, jest zezwolenie
widowni na wejście na scenę. Widzo-aktorzy (widzowie Teatru Forum)
przejmując rolę głównego bohatera, badają dostępne alternatywy
i trenują rozwiązania problemów, które są tożsame z ich codziennymi
trudnościami. Dzięki temu następuje klaryfikacja własnych sytuacji
problemowych i swojej w nich roli oraz konsekwencji podejmowanych
lub zaniechanych działań.
Wszyscy, którzy nie mogli wybrać się na premierę, mają szansę zobaczyć spektakl i poznać międzypokoleniową grupę 23 listopada. Zapraszamy do świetlicy Info-Bank w Brzeźnie. Udział w spektaklu jest
oczywiście bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego
Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020. Grupa zagra także spektakl wyjazdowy na Festiwalu
Inicjatyw Międzypokoleniowych w Warszawie pod koniec listopada.
Ewelina Sadowska
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Pozytywna pszczoła
fotograficzna. Pojechały na wycieczkę do Narewki, gdzie zwiedziły Dwór
Bartnika – skansen i muzeum pszczelarstwa. Zdobyta wiedza została wykorzystana do utworzenia przez dzieci gry terenowej, która będzie atrakcyjną i wartościową zabawą edukacyjną dla grup odwiedzających OER
w Lipiance. Dzieci pod opieką edukatorek założyły ogródek z roślinami
miododajnymi. Przedsięwzięcie to miało na celu pogłębienie stopnia ich
wiedzy na temat konieczności ochrony bioróżnorodności ekosystemów
roślinnych, które stanowią pożytek dla pszczół. Poza tym zbudowały
domki dla owadów, które będą stanowiły elementy trasy opracowanej
gry. Domek bądź hotel dla owadów to doskonały sposób na zwabienie
i zatrzymanie owadów w naszym ogrodzie. W tym przytulnym lokum
będą mogły złożyć jaja, schronić się przed deszczem, chłodem oraz zwierzętami żywiącymi się owadami, a także po prostu przenocować. Finałem projektu był happening zorganizowany na ulicach Goworowa. Dzieci częstowały przechodniów miodowymi ciasteczkami oraz rozdawały
ulotki informacyjne. Miodowe przysmaki upiekły panie z koła gospodyń
wiejskich w Lipiance. Podczas happeningu uczestnicy projektu informoUczestnicy projektu (fot. arch. GOKSiR w Goworowie)
wali o potrzebie ratowania pszczół – zrobili to nie tylko za pomocą ulorzez cztery dni lipca dzieci i młodzież z gminy Goworowo przebytek, ale również poprzez bezpośrednie rozmowy z przechodniami.
wały w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance, gdzie odbyły
Warsztaty dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
się warsztaty i spotkania z pszczelarzem Adamem Karamuzem. Pozwoliły
w
ramach
programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 oraz ze środków
one odkryć tajniki kultury pszczelarskiej, ukazały zagrożenia płynące dla
Samorządu
Województwa Mazowieckiego. Koordynatorem projektu była
pszczół z otoczenia, spowodowane przez człowieka. Dzieci poznały gatunki
roślin miododajnych, dowiedziały się o właściwościach leczniczych miodu. Sylwia Wilczewska instruktor kultury GOKSiR w Goworowie w partnerPoznały sposoby na to, jak pomóc przetrwać i rozmnażać się pszczołowa- stwie z Elżbietą Bieniecką – nauczycielką SP w Goworowie.

P

tym. Podczas warsztatów twórczych dzieci wykonały świeczki z wosku
pszczelego. W czasie spaceru na łąkę w poszukiwaniu gatunków pszczołowatych i miododajnych, wykonały zdjęcia, z których powstała wystawa

Lato w bibliotece

Narodowe Czytanie w GBP w Goworowie (fot. archiwum GBP w Goworowie)

M

imprez.

iesiące letnie to w bibliotece czas wytężonej pracy, gdyż
przyjemna pogoda sprzyja możliwości organizowania wielu

W czerwcu w całej Polsce odbywała się akcja pod tytułem „Noc
bibliotek”. W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie wraz
ze swoimi filiami po raz drugi przystąpiła do tej akcji. W tym roku w
naszej bibliotece to przedsięwzięcie przebiegało pod hasłem „Rzeczpospoczyta” i nawiązywała do rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Osoby uczestniczące wykazały się z dużym zaangażowaniem i razem z bibliotekarzami czytały polską poezję oraz wspólnie
śpiewały patriotyczne pieśni.
Wakacje to też czas wytężonej pracy dla bibliotekarzy z myślą
o najmłodszych i o tych, którzy podczas wakacji musieli pozostać w
domach, GBP w Goworowie zorganizowała liczne rozrywki i możliwość
spędzenia wspólnego czasu z rówieśnikami. Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie: gry planszowe, wspólne czytanie bajek, zabawy manualne.
Również fani gier komputerowych nie byli zawiedzeni, gdyż mogli
skorzystać z licznych stanowisk komputerowych.
W tym czasie biblioteka brała też czynny udział w Gminno - Parafialnych

Sylwia Wilczewska

Dożynkach. Przygotowaliśmy liczne konkursy dotyczące niepodległości,
które cieszyły się dużym zainteresowaniem, a każda biorąca udział
osoba dorosła bądź dziecko mogły wygrać drobną ale bardzo atrakcyjną
nagrodę. Wszyscy, którzy odwiedzali stoisko biblioteki, byli bardzo
usatysfakcjonowani.
Jedną z najważniejszych imprez w bibliotece w okresie lata było
Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej. Podobnie jak
wiele bibliotek w całym kraju również i GBP wraz ze swoimi filiami po
raz trzeci przyłączyła się do tej wartościowej i wybitnie propagującej
czytanie imprezy. W tym roku impreza ta w całym kraju miała charakter
patriotyczny, a czytano jedno z najwybitniejszych dzieł polskiej
literatury opisującej tamte czasy. „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego
to niezwykłe dzieło, dające świadectwo nie tylko życia i warunków
w czasach pierwszej wojny światowej, ale również to dzieło wielce
patriotyczne i pokazujące postawy Polaków, dla których wolna Polska
była marzeniem największym, którzy gotowi byli oddać wszystko, aby
nasza ojczyzna mogła być wolna i szczęśliwa. 8 września 2018 roku na
placu przy bibliotece pojawiło się wiele osób, które chciały słuchać, jak
inni czytają to wybitne dzieło. Czytali zarówno pracownicy biblioteki jak
również pracownicy i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czarnowie oraz członkowie Stowarzyszenia Osób i Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”. Wszyscy czytający otrzymali
wspaniale wydane egzemplarze „Przedwiośnia” z pieczątką prezydencką,
co było skromnym wyrazem wdzięczności ze strony biblioteki dla
wszystkich, którzy odważyli się czytać.
Dołożymy wszelkich starań, aby te imprezy nadal istniały w naszym
społeczeństwie, przy czym będziemy starali się, aby co roku miały one
jeszcze szerszy wydźwięk i były jeszcze bardziej uroczyste. Dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli nam uświetnić każdą imprezę którą
organizujemy.
Informujemy, że GBP zakupiła w lipcu i sierpniu dużo nowości
wydawniczych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu
oraz zmianie listy lektur, odnowiony został księgozbiór w tym zakresie.
Zakupione zostały też książki naukowe, tak więc każdy kto odwiedzi GBP
w Goworowie oraz jej filie, z pewnością znajdzie to, czego szukał.
Piotr Twardziak
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Jubileusz Niepodległej
poległym, weteranom i powiedzieć, jak ta uroczystość wplata się w
wieniec wydarzeń w setną rocznicę niepodległej Ojczyzny.
Najmłodsi przygotowali program artystyczny, który wzruszył niezwykłym doborem pięknej, patriotycznej poezji i pieśni żołnierskiej. W starannie wypowiadanych strofach usłyszeliśmy raz jeszcze o niezwykłym
bohaterstwie Polaków, o ich heroicznych postawach, by Ojczyzna była
wolna, niepodległa.
Na nowo zabrzmiały ważne przesłania poetów:
„...ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
choć macie sami doskonalsze wznieść …”
albo:
„... niech prawo zawsze prawo znaczy,
a sprawiedliwość sprawiedliwość …”
(fot. archiwum ZSP w Goworowie)

,,Zachowaj moc ich i oddaj im, Panie
ziemię ojczystą na wieczne władanie”
- powtórzmy za poetą w tym szczególnym roku jubileuszu Niepodległej
Ojczyzny-Polski.
W zabieganiu dnia codziennego nie zawsze uświadamiamy sobie, że
to już mija 100 lat od momentu, gdy Polska stała się niepodległa, że teraz
to my współcześni odpowiadamy za kultywowanie pamięci o tych, którzy
zginęli, byśmy my mogli cieszyć się życiem w wolnym kraju.
Coroczna msza polowa odbywająca się w miejscu zbiorowej mogiły,
przy torach kolejowych w Józefowie - Pasiekach zawsze jest niezwykłą
uroczystością.
W tym miejscu w 75. rocznicę pomordowanych przez Niemców
53 Polaków zebrały się nad ich grobem cztery pokolenia, które dały
świadectwo żywej pamięci. Modlili się słuchali ważnych wystąpień tych,
którzy przybyli, by oddać hołd pomordowanym a także walczącym,

Piosenka jest dobra na wszystko

G

rupa nieformalna rodziców osób niepełnosprawnych z gminy Goworowo po raz drugi postanowiła wziąć udział w konkursie w ramach programu pod nazwą „FIO Mazowsze Lokalnie 2018”. Złożony projekt nosi tytuł „Piosenka jest dobra na wszystko…” i dotyczy aktywizacji
osób niepełnosprawnych poprzez muzykę i śpiew. Po przejściu procedury
konkursowej, i przedstawieniu Komisji Konkursowej założeń projektu,
grupa otrzymała dotację. Środki z dotacji zostały przeznaczone na zakup urządzeń nagłaśniających, które będą uświetniać wspólne występy
słowne i wokalne osób niepełnosprawnych i zaprzyjaźnionych grup - seniorów, harcerzy. Działania w tym zakresie realizowane będą w ścisłej
współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Czarnowie.

Vii Bieg goworowski

Start uczestników VII Biegu Goworowskiego (fot. archiwum GOPS w Goworowie)
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czerwca 2018 roku odbył się VII Bieg Goworowski „Bieg dla
zdrowia”, zorganizowany przez Wójta Gminy Goworowo oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie.

To najmłodsze pokolenie w tym niezwykłym programie patriotycznym zapewniło, że będzie pamiętać i trwać- bo to oni utorowali nam drogę, a my kolejne już pokolenie pracujemy, by nie zaprzepaścić tego, czym
nas obdarowali - wolnością.
Polska jest silna przede wszystkim siłą swoich obywateli. Teraz bycie
patriotą to nie tylko pamięć o przeszłości kraju, interesowanie się jego
dorobkiem kulturalnym i gospodarczym, tradycjami. Ale to również troska o samego siebie, o własny rozwój, o zdrowie fizyczne, o dojrzałość
psychiczną, moralną, duchową i religijną.
Ważne jest, że pamiętamy, ale dzięki temu, że łączymy elementy z
historii z codziennością i przyszłością zachowujemy swoją tożsamość
narodową, która jest gwarantem zachowania człowieczeństwa we współczesnym świecie.
Więc nawet za kolejne 100 lat będziemy pamiętać ale będziemy też
poszukiwać rozwiązań i pomysłów, co można zrobić, aby było lepiej.
Uroczystości dla Niepodległej trwają.
Monika Długołęcka

ŚDS nie tylko będzie miejscem spotkań, ale także wielkim wsparciem
w przygotowaniu i przeprowadzeniu działań objętych projektem. Wierzymy, że przygoda z piosenką na tym się nie skończy, że rozśpiewamy
naszych niepełnosprawnych i wiele imprez będzie okazją do zaprezentowania inaszych występów – zapewniają uczestnicy projektu. Działania
związane z realizacją projektu przyczynią się do stworzenia przy pomocy piosenki, poczucia wspólnoty niepełnosprawnych i pełnosprawnych,
pozwolą miło spędzać czas, poczuć satysfakcję z tego, że udało się zrobić
coś fajnego.
Jadwiga Garbarczyk

Po raz kolejny Powiat Ostrołęcki był współorganizatorem biegu oraz
finansował nagrody dla laureatów. Głównym założeniem przedsięwzięcia
była promocja regionu oraz przekonanie mieszkańców naszej gminy, że
bieganie to nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, ale również
świetna zabawa i przede wszystkim możliwość zadbania o swój stan
zdrowia. W tegorocznym biegu wzięło udział aż 108 zawodników
z całego kraju. Startowali oni w kilku kategoriach wiekowych na
różnych dystansach (1km, 3 km, 10 km). Wszyscy sportowcy dotarli
do mety, gdzie zostali uhonorowani okolicznościowymi medalami. Po
raz pierwszy została zorganizowana także konkurencja nordic walking,
która cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Wszystkim osobom i instytucjom Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji VII Biegu Goworowskiego.
Uczestnikom gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów
sportowych!
Zapraszamy w przyszłym roku!
Wioleta Dudek
Hanna Siekierska
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Plony zebrane. Trzeba podziękować!
kom, za ich trud i pracę włożoną w rozwój rolnictwa.
Otrzymali je: Andrzej i Danuta Karpińscy, Jan Tomasz
i Beata Plata, Grzegorz i Małgorzata Wiśniewscy, Tadeusz i Teresa Długosieccy. Po raz kolejny na gminnych
dożynkach w Goworowie odbył się Powiatowy Turniej
Sołectw. Wzięli w nim udział goście z gminy Rzekuń
–Susk Nowy. Gminę Goworowo reprezentowały organizacje : KGW Ponikiewianki z Ponikwi Dużej, KGW
Dziewczyny jak Maliny z Brzeźna, Klub Seniora Szlachetne Serca z Kunina oraz Klub Seniora Rozmaryn
z Kunina. Nagrody dla wszystkich organizacji w turnieju
ufundowali: Wójt Gminy Goworowo, Powiat Ostrołęcki
i Michał Kaczmarczyk prezes firmy Pradox. W trakcie
tegorocznego święta rolników został przeprowadzony
konkurs wiedzy nawozowej zorganizowany przez firmę
Eko-Kurp-Rol z Troszyna. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci bagów z nawozem, odpowiednio do zajętego miejsca: 250, 500 i 1000 kg. Na scenie zaprezentowaStarości dożynek przekazują chleb gospodarzowi gminy Wójt Małgorzacie Kulesza. (fot. archiwum GOKSiR w Goworowie)
ły się trzy kluby seniora: Jesienne Kwiaty z Goworowa,
ożynki, to święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukoń- Rozmaryn z Kunina i Szlachetne Serca z Kunina oraz zespoły Orły FM,
czenie żniw i prac polowych. Tegoroczne odbyły się w gminie Strefa 51, Jacobs. Grupa Magic Dance z Gminnego Ośrodka Kultury w
Goworowo 19 sierpnia na placu parafialnym przy kościele. Rozpoczęły się Czerwinie zaprezentowała swoje umiejętności taneczne. Gwiazdą Dożydziękczynną Mszą Świętą. Starostami byli Krzysztof i Marianna Dobkow- nek był zielonogórski kabaret JURKI, który zapewnił mnóstwo dobrej
zabawy.
scy z Gierwat.

D

Sylwia Wilczewska

Wójt Gminy Goworowo wręczyła statuetki wyróżnionym rolni-

Sylwetka paracownika socjalnego

M

inęło ponad 50 lat od czasu, kiedy w Polsce pojawił się nowy
zawód – pracownik socjalny. Oficjalnie nazwę tego zawodu
wprowadzono Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 4 listopada
1966 roku. Określenie pracownik socjalny miało docelowo oznaczać
wykwalifikowanych pracowników opieki społecznej. W Polsce zwrot ten
był nowością, natomiast na zachodzie znany był już wcześniej (z ang. Socjal
Worker, z niem. Social Arbeiter). Wprowadzenie zawodu pracownika
socjalnego nie było tylko formalną zmianą nazwy wykonywanej dotychczas
profesji. Związane było przede wszystkim z dynamicznymi przemianami
systemu opieki i pomocy społecznej, jakie na przełomie lat 50. i 60.
ubiegłego stulecia dokonywały się w naszym kraju. Genezy stworzenia
zawodu pracownika socjalnego należałoby upatrywać m.in. w chęci
przekazania przez państwo działań z zakresu opieki społecznej w ręce osób
wykształconych w tym kierunku. Poza tym istotne było stworzenie sieci
pracowników, którzy będą działać w środowisku lokalnym.
Zawód pracownika socjalnego ewoluował przez kilkadziesiąt lat,
a obecnie postrzegany jest jako profesja z określoną misją społeczną wymagającą wrażliwości i empatii. Niestety, jest to również zawód
o niskiej pozycji wśród innych profesji, co potwierdzają badania
licznych autorów specjalizujących się w kwestiach pomocy społecznej i
pracy socjalnej. Powody tej sytuacji to m.in. negatywny obraz zawodu
w środkach masowego przekazu, zagrożenie wypaleniem zawodowym
i ograniczone możliwości awansu zawodowego.
Zawód „pracownik socjalny” jest ujmowany dość szeroko jako działalność o charakterze pomocowym. Jego podstawą jest niesienie pomocy
ludziom, którzy jej potrzebują i znajdują się w trudnej sytuacji nie tylko
ekonomicznej, ale również emocjonalnej i psychicznej. Praca socjalna
polega nie tylko na pracy z jednostką, ale też na pracy ze środowiskiem,
na ingerencji w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy osobom
bądź całym rodzinom dotkniętym problemem. Działalność nakierowana
jest na odzyskanie samodzielności do funkcjonowania w środowisku
i społeczeństwie.
Współczesność nazywana przez wielu „trudnymi czasami” stawia
szczególne wymagania przed zawodem pracownika socjalnego. Sprawowanie tej funkcji jest więc pewnego rodzaju wyzwaniem i misją, którą
właściwie sprawować mogą jedynie ludzie wielkiego serca. Pracownik
socjalny będąc podstawowym narzędziem swojej pracy musi posiadać
wiele różnorodnych umiejętności umożliwiających właściwą ocenę oraz

skonkretyzowanie rodzaju niesionej pomocy. Tak więc wartości takie
jak: ofiarność, wrażliwość na ludzką niedolę, uczciwość czy szacunek
dla drugiego człowieka, są niezbędnymi przymiotami właściwie
przygotowanego pracownika socjalnego. Podejście do drugiego
człowieka z uwzględnieniem powyższych właściwości jest niejako
gwarantem zachowania wysokiej jakości pracy socjalnej. Nie jest możliwe
postrzeganie prawdziwych potrzeb i oczekiwań drugiego człowieka bez
właściwego zrozumienia i niejako wczucia się w jego aktualną sytuację.
Polskie święto pracownika socjalnego obchodzone jest 21 listopada
na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.
Dzień pracownika socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb
społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Ustanowienie
tego dnia przez Parlament w Polsce jest szczególnym wyrazem uznania
dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i pomocy społecznej.
Ważnym wydarzeniem, poprzedzającym uchwalenie ustawy o pomocy
społecznej z 1990 roku, było legendarne dziś, spotkanie z udziałem
specjalistów i delegatów urzędów wojewódzkich ds. społecznych i
zdrowia w miejscowości Charzykowy, zorganizowane w listopadzie 1989
roku. W trakcie tego spotkania poinformowano zebranych o powstaniu w
gminach ośrodków pomocy społecznej i odłączeniu pomocy społecznej
od resortu zdrowia (w spotkaniu uczestniczyli m.in. ówczesny minister
Pracy i Polityki Socjalnej Jacek Kuroń oraz dr Joanna Staręga-Piasek).
Zbliżający się 21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego to znakomita okazja, by podziękować pracownikom socjalnym Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie za zaangażowanie i wysiłek
w pracę na rzecz drugiego człowieka. Swoją pracą dajecie nadzieję i perspektywy na lepsze, godne życie, pomagacie odnaleźć sens codziennych
zmagań. Taka postawa zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek. Życzę,
by Wasza praca była źródłem satysfakcji, trud zauważany i doceniany,
a wykonywany zawód cieszył się jak największym zaufaniem społecznym.
Wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goworowie składam najserdeczniejsze życzenia siły, wytrwałości,
zdrowia, a także satysfakcji i sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak
i osobistym.
Katarzyna Piórkowska
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Ruch - dawka szczęścia!

„Turniej Dzikich Drużyn” przyciąga młodych sportowców (fot. arch. GOKSiR w Goworowie)

A

ktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem w życiu młodego człowieka. Ma wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny. Niesie
wiele zalet w szeroko rozumianym życiu społecznym. Każda aktywność fizyczna, która jest właściwie dobrana, ma pozytywny wpływ na życie każdego młodego człowieka. Stymuluje wydzielanie endorfin – tzw. „hormonów
szczęścia”, może być najlepszą zachętą do wprowadzenia ruchu w swoje

życie. Lokalne organizacje – Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny,
Klub Sportowy ORZ Goworowo oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Goworowie sprzyja rozwojowi zainteresowań młodych ludzi
i „wydzielaniu endorfin”.
W czasie wakacji na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012”
w Goworowie zorganizowali Turniej Dzikich Drużyn w piłkę nożną
i siatkową. W konkurencji piłki nożnej wzięło udział dziesięć drużyn.
O miano mistrza turnieju dzikich drużyn powalczyły drużyny: Szczawiniaki, Kumple, Wybrzeże Klatki Piersiowej, Agromer Trynosy AS,
Mieszanka Wedlowska, Czarodziej i Komnata Tajemnic, FC Champions,
ORB United, FC Gumisie, FC Football. Po emocjonujących meczach
na podium stanęły drużyny: w kategorii Open -1 miejsce – Szczawiniaki, 2 miejsce – Mieszanka Wedlowska, 3 miejsce Kumple. W młodszej
kategorii -szkoła podstawowa i gimnazjum: 1 miejsce – FC Gumisie,
2 miejsce – FC Football. Nagrody indywidualne otrzymali: Król Strzelców – Dominik Sujkowski, Najlepszy Bramkarz – Marcin Plata. W turnieju siatkówki wzięły udział cztery drużyny w kategorii OPEN: Zryw,
Łebu Bebu, Młode Ogóreczki, Kumple. Na podium uplasowały się drużyny: 1 miejsce – Zryw, 2 miejsce – Łebu Bebu, 3 miejsce – Młode Ogóreczki. Nagrody zostały ufundowane przez Powiat Ostrołęcki.
Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.
Agata Majk

LIV uroczysta Sesja Rady Gminy w Goworowie

Uroczysta Sesja Rady Gminy Goworowo (fot. arch. SP w Goworowie)

D

nia 28 września 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy połączona
z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Miłym akcentem spotkania była patriotyczna inscenizacja poetycko

Aktywana tablica

Jeden z monitorów dotykowych w SP im. M. Kopernika w Goworowie (fot. arch. SP w Goworowie)

C

ztery interaktywne monitory dotykowe 65’’ ze zintegrowanym
oprogramowaniem IIYAMA PROLITE to nowe wyposażenie
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie oraz jej Filii
w Szczawinie, zrealizowane w ramach programu rządowego „Aktywna
tablica”.

- muzyczna, wykonana przez młodzież szkoły. W krótkim wystąpieniu
uczniowie podkreślili jak wielką wartość ma Wolność i Niepodległość.
Uroczysta część sesji Rady Gminy wprawiła wszystkich zgromadzonych
w wyjątkowy nastrój, skłaniając do refleksji nad przeszłością Ojczyzny.
Program artystyczny został przygotowany przez nauczycieli: Bożenę
Drabot, Barbarę Wójcik, Beatę Ciepierską, Dorotę Skierczyńską, Michała Niechodę, Dariusza Twardziaka oraz Jarosława Karpińskiego. Współorganizatorem tego wspaniałego, patriotycznego wydarzenia była Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie na czele z kierownikiem panią
Krystyną Reluga.
Ważnym elementem tego programu rocznicowego był także wykład,
wygłoszony przez historyka Jerzego Dziewirskiego na temat zrywów
niepodległościowych w kontekście dróg prowadzących do upragnionego
odzyskania niepodległości przez Polskę, z uwzględnieniem obszaru Goworowszczyzny. Historyk wspominał również lata nauki w Goworowie,
gdzie chodził do szkoły.
Zwieńczeniem spotkania była degustacja tortu w barwach flagi narodowej oraz konsumpcja smacznych dań, przygotowanych przez panie
z kuchni, specjalnie na tę uroczystość.
Aneta Gąsior

Wsparcia finansowego, na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości
28 tys. zł, udzieliło Ministerstwo Edukacji Narodowej, pozytywnie rozpatrując wniosek złożony przez dyrektora szkoły – pana Jacka Dobrzyńskiego. W związku z realizacją programu, firma AV Concept Łukasz
Zyśk z Małkini Górnej dostarczyła i zainstalowała z pełnym okablowaniem oraz oprogramowaniem dwa monitory w Szkole Podstawowej
w Goworowie oraz dwa w placówce w Szczawinie. W ramach umowy
przeprowadzono również szkolenie dla nauczycieli w zakresie obsługi
i korzystania z w/w nowoczesnych narzędzi ICT.
Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym
z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji
uczniów, przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój w tym zakresie powinien dokonywać
się w nowocześnie wyposażonej szkole. Wykorzystanie nowoczesnych
narzędzi ICT wpłynie na zwiększenie jakości pracy szkoły oraz umożliwi
poprawę efektywności nauczania.
Jacek Dobrzyński
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Bezpieczniej przed szkołą

S

zkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie we
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Ostrołęce zadbała o zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa dzieci i uczniów na przejściu dla pieszych, zlokalizowanego przed budynkiem szkoły podstawowej. Przejście dla pieszych przeszło gruntowną renowację i modernizację. W ramach ustaleń odnowiono znaki poziome – białe pasy na czerwonym, jaskrawym tle. Ponadto
zamontowano nowoczesne oznakowanie pionowe – inteligentną sygnalizację świetlną zasilaną systemem solarnym z aktywnymi znakami D6.
Jacek Dobrzyński

Inteligentna sygnalizacja świetlna zasilana systemem solarnym (fot. arch. SP w Goworowie)

Wakacyjne remonty w szkole w Pasiekach

W

Szkole Podstawowej w Pasiekach
w okresie wakacyjnym lipiec - sierpień,
kiedy uczniowie odpoczywali na wakacjach,
w szkole trwały intensywne prace remontowe.
Przedszkolaki otrzymały odnowioną
łazienkę. Przeprowadzony został generalny remont, który obejmował wymianę elementów
instalacji sanitarnej, a także zerwanie starych
płytek i ułożenie nowych, skrobanie i malowanie ścian. Zwracano szczególną uwagę na to, by
dostosować wyposażenie sanitarne do potrzeb
dzieci.
Remont przeprowadzono również na
klatce schodowej. Wykonano skrobanie, szpa-

chlowanie i malowanie ścian.
Zostały odnowione również korytarze na parterze
i I piętrze, prace obejmowały skrobanie, wyrównanie ścian i ich malowanie.
Wykonano prace remontowo – konserwatorskie na
szkolnym placu zabaw, zaimpregnowano altanę.
Dzięki przeprowadzonym remontom dzieci
uczęszczające do szkoły będą miały lepsze warunki
do nauki, a nauczyciele do pracy.
Adam Grabowski
Wyremontowana szkolna toaleta (fot. archiwum SP Pasieki)

Co wydarzyło się w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 cz. 1

(fot. arch. Przedszkole Samorządowe w Goworowie)

W

roku szkolnym 2017/2018 dzieci z naszego przedszkola poza
realizacją zadań wynikających z rocznego planu pracy, treści
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 oraz ogłoszenia przez
MEN roku szkolnego 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej” miały okazję uczestniczyć w licznych uroczystościach, konkursach, wycieczkach
czy też spotkaniach z przedstawicielami różnych firm i jednostek organizacyjnych. Wzorem ubiegłego roku przedstawimy Państwu informację o ważniejszych wydarzeniach z życia naszego przedszkola związanych
z realizacją w/w zadań.
I. REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
- 6.10.2017r. dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Komputerowe przygody Dudusia Wesołka” w wykonaniu aktorów Studia Artystycznego ARENA z Białegostoku. W ciekawym i zabawnym przedstawieniu, aktorzy
przestrzegali dzieci przed zagrożeniami i uzależnieniami komputerowymi.
- 15.12.2017 r. odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Czerwinie z Filą w Goworowie. Pani pedagog Marzena Żochowska
oraz logopeda pani Patrycja Potrykus-Grochowina zapoznały dzieci z
podstawowymi zasadami korzystania z książek.
- 8.02.2018 r. gościliśmy w naszym przedszkolu Teatr Profilaktyczny
„Magik” z Białegostoku z przedstawieniem pt.”Internetowe pułapki”.

Dobór przedstawień teatralnych w naszym przedszkolu nie jest przypadkowy. Tematyka ściśle powiązana jest zarówno z treściami wynikającymi z tematów kompleksowych jak i zagadnień rocznego planu pracy.
Tym razem zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok
szkolny 2017/2018 dotyczących bezpieczeństwa w internecie oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych za pośrednictwem
aktorów dzieci mogły zapoznać się zagrożeniami czyhającymi na nie
w Internecie.
- 19.02.2018 r. nasze przedszkole odwiedziła pani Ewelina Kossakowska psycholog z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Czerwinie filia w Goworowie, która poprowadziła zajęcia edukacyjne dla dzieci na
„Ochrona dzieci w internecie”.
- w miesiącu marcu i kwietniu 2018 r. dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w cyklu zajęć informatycznych zorganizowanych
w Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji.
- 26.04.2018r. „ Bezpieczeństwo – ważna sprawa ” pod takim hasłem
zostało zrealizowane kolejne zadanie konkursu „ Przedszkole talentów”.
Grupa „ Skrzaty” pod kierunkiem p. Urszuli Kordasz, p. Beaty Piechockiej i pomocy nauczyciela p. Anny Brejnak zaprezentowały grupie maluchów przedstawienie na temat bezpiecznego korzystania z komputera.
- 8.05.2018 r. to dzień, w którym dzieci z oddziałów przedszkolnych
Gminy Goworowo spotkały w naszym przedszkolu by wziąć udział w
XIV już edycji międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego pod tytułem „KTO TY JESTEŚ - POLAK MAŁY”.Tematyka tegorocznego konkursu ściśle nawiązywała do ogłoszonego przez MEN roku szkolnego
2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej” . Wzorem ubiegłorocznego konkursu dzieci recytowały wiersze napisane głównie przez ich rodziców.
II. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ROCZNEGO PLANU PRACY
- 19.09.2017r. – przedszkolaki aktywnie przyłączyły się do akcji „Sprzątanie Świata”.
- 3.10.2017r. przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do pobliskiego lasu
w Pasiekach. Głównym celem wycieczki było poznanie zwiastunów i darów ,,Pani Jesieni”.
- 13 .10.2017 r. odbyła się uroczystość „Pasowania na przedszkolaka”
połączona z Dniem Edukacji Narodowej.
- 19.10.2017 r. dzieci z przedszkola wybrały się do Przychodni Lekarskiej
„Vita-Med’’ w Goworowie w ramach realizacji tematu kompleksowego
„Dbamy o swoje zdrowie”.
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(fot. arch. Przedszkole Samorządowe w Goworowie)

- 19.10.2017 r. na zaproszenie wychowawców odwiedziła nas pielęgniarka. Spotkanie było podsumowaniem całotygodniowych rozważań na temat czystości i zdrowia.
- 25.10.2017.r gościliśmy w przedszkolu policjanta, który wygłosił pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także niebezpieczeństw jakie mogą spotkać dzieci w miejscach takich jak plac zabaw,
podwórko czy dom.
- 6.11.2017 r. dzieci z naszego przedszkola wybrały się do Ostrołęki by na
żywo spotkać się z aktorami Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Tym razem
na deskach sceny Ostrołęckiego Centrum Kultury aktorzy łomżyńskiego
teatru zaprezentowali bajkę „Pinokio”. Choć to bajka wszystkim dobrze
znana, to całość przedstawienia wyraźnie skoncentrowana była na promowaniu wartości wychowawczych takich jak przyjaźń, miłość do rodziców i szacunek do drugiego człowieka.
- 1.12.2018 r. nasze przedszkole odwiedził pan pszczelarz, który opowiedział historię powstawania miodu.
- 6.12.2017r. przedszkolaki w ramach „Mikołajek” pojechały na wycieczkę do salonu zabaw „ Fantazja” w Ostrołęce. Tego dnia odwiedziły także
Państwową Straż Pożarną w Ostrołęce gdzie poza oglądaniem sprzętu
strażackiego uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w sali „ Ognik”.
- 19.12.2017 r. odbyła się uroczystość jasełkowa.
- 10.01.2018r. w ramach prowadzonej w naszym przedszkolu akcji „Dokarmiamy zwierzęta zimą”, nasze przedszkolaki wybrały się na wycieczkę
do lasu w miejscowości Jemieliste.
- 30.01.2018r. w przedszkolu odbył się „Bal karnawałowy” pod kierunkiem Pana Sprężynki ze Studia Artystyczno- Edukacyjnego „Bąbel
Ziombel z Siedlec.
- 1.02.2018r. w świetlicy w Brzeźnie odbyła się uroczystość z okazji
„Dnia Babci i Dziadka”.
- 5.03.2018 r. przedszkolaki poznając pracę ludzi w różnych zawodach
wizytą w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, gdzie pod
kierunkiem instruktora pana Arka poznały zawód muzyka rozpoczęły
cały cykl spotkań z ludźmi wykonującymi różne zawody.
- 6.03.2018r. dzieci wybrały się na spacer do Pawilonu „ Perfekt” w Goworowie.
- 7.03. 2018 r. przedszkolaki udały się do pobliskiego salonu fryzjerskiego oraz do gabinetu stomatologicznego.
- 8.03.2018 r. przedszkolaki wybrały się do Urzędu Gminy w Goworowie, aby poznać pracę urzędników, a po obiedzie odwiedził nas prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie p. Rafał Ostrowski, który
opowiedział dzieciom o pracy strażaka.
- 9.03.2018 r. przedszkolaki odwiedziły stację kontroli pojazdów Państwa Aleksandry i Artura Dudziec.
- 23.03.2018 r. ulicami Goworowa barwny korowód przedszkolaków
wybrał się na poszukiwanie wiosny.
- 27.03.2018 r. w oczekiwaniu na zbliżające się Święta Wielkanocne
przedszkolaki pod czujnym okiem nauczycieli ozdabiały jajka. Niezawodni Rodzice już po raz kolejny w tym roku szkolnym przygotowali
miłą niespodziankę dla naszych przedszkolaków. Kiedy dzieci zmagały
się z ozdabianiem jajek, pod drzwiami czekał na nie kosz pełen prezentów od zajączka wielkanocnego.
- 11.04.2018 r. nasze przedszkolaki udały się z wizytą do gospodarstwa
rolnego państwa Barbary i Andrzeja Fronczyków.
- 13.04.2018 r. dzieci z przedszkola pojechały do Ostrołęckiego Centrum
Kultury w Ostrołęce na spektakl „Pippi Pończoszanka” w wykonaniu aktorów z Teatru Lalki i Aktora w Łomży .
- 16.04.2018 r. w piekarni państwa Romanowskich przedszkolaki poznały proces wypiekania pieczywa.
- 18.04.2018 r. na plac przedszkolny przyjechało obwoźne kino 7D
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przedszkolaki obejrzały film pt. „ Fabryka czekolady”.
- 19.04.2018 r. do lasu w miejscowości Brzeźno wybrały się nasze przedszkolaki w celu poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Co słychać wiosną
w lesie? W drodze powrotnej do przedszkola zatrzymały się przy hydroforni i oczyszczalni ścieków w Brzeźnie, aby poznać zasady ich dziania.
- 10 maja 2018 r. odbył się konkurs plastyczno-religijny pod hasłem
,,Mój Przyjaciel Anioł Stróż”.
- 15.05.2018r. przedszkolaki wraz z opiekunem grupy p. Urszulą Kordasz
zrealizowały kolejne zdanie konkursu „ Przedszkole talentów”. Wysłuchały wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy, następnie same pięknie wyrecytowały wiersz pt. „ Na straganie” J. Brzechwy.
III. DZIAŁANI PODEJMOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
- 10.10.2017r. z inicjatywy Rady Rodziców odbyły się w naszym przedszkolu warsztaty florystyczne pod nazwą „Jesienny bukiecik”. Warsztaty
poprowadziła florystyka z kwiaciarni „KWIATKI Z CHATKI” z Wąsewa.
- 27 listopada 2017 r. na zaproszenie pani dyrektor Wiesławy Wasilewskiej gościliśmy w naszym przedszkolu dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej w Goworowie. Liczna grupa 6-latków obejrzała przygotowaną przez nasze przedszkolaki legendę „Skąd się wzięły
trzy wieże w herbie Przasnysza”.
- 28 listopada 2017 r. to dzień, który za sprawą przedstawicieli Rady
Rodziców zapisał się w historii naszego przedszkola jako dzień pełen
miłych niespodzianek. Tego dnia do drzwi przedszkola zapukały mamy
w strojach wróżek i cyganki z licznymi magicznymi wróżbami i przepowiedniami.
- 8.12.2017 r. po raz kolejny z inicjatywy Rady Rodziców odbyły się
w przedszkolu warsztaty bożonarodzeniowe. Przedszkolaki przy pomocy rodziców z RR , nauczycieli, oraz florystyki z kwiaciarni „Kwiatki
z Chatki” z Wąsewa stroiki bożonarodzeniowe.
- 25.11.2017 r. - 6.12.2017 r. w przedszkolu organizowana była zbiórka
pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Zaangażowanie rodziców i dzieci z naszego przedszkola jak zwykle przerosło nasze
najśmielsze oczekiwania. Zebrano 300,34 zł. Koordynatorem akcji była
pani Wiesława Wasilewska.
- 03.01.2018 r. - 9.02.2018 r. organizowana była akcja zbiórki karmy dla
potrzebujących zwierząt ze schroniska „Canis” w Kruszewie.
- 8.03.2018 r. zaskakująco słodką niespodziankę z okazji „Dnia Kobiet”
dla wszystkich pań z naszego przedszkola przygotowali Rodzice. Tradycyjnie z okazji święta kobiet wszyscy obdarowują panie pięknymi bukietami. W naszym przypadku było zupełnie inaczej. Utalentowane mamy
nawypiekały lukrowanych torcików i w orszaku małych dżentelmenów
wręczyły każdej pani.
- 23.03.2018 r. odbyły się w naszym przedszkolu rodzinne warsztaty
na temat: ,,Robimy palmy wielkanocne’’. Na warsztaty przybyły licznie
mamy, babcie, ciocie, aby pod kierunkiem twórczyni ludowej pani Czesławy Lewandowskiej uwić palmę wielkanocną.
- w „Wielki Czwartek” dzieci będące na dyżurze przedświątecznym
w naszym przedszkolu wykonały wspólnie z panią Basią babeczki wielkanocne.
- 11.05.2018 r. grupa „Muchomorki” wzięła udział w corocznym Przeglądzie Piosenki Religijnej organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie. Dzieci pod kierunkiem p. Barbary
Ostrowskiej przygotowały piosenkę pt. „Święty Uśmiechnięty” zespołu
Arki Noego.
- 11.05. 2018 r. odbyła się konferencja edukacyjna dla rodziców zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Czerwinie
z udziałem tyflopedagoga, oligofrenopedagoga, surdopedagoga i rehabilitanta.
- 25.05.2018r. został zorganizowany „DZIEŃ RODZINY”.
- 18.05. 2018r przedszkolaki wybrały się z wizytą do Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goworowie.
- 8.06.2018 r. przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do gabinetu weterynaryjnego Pana Tomasza Kowalczyk. Celem naszego spotkania było
poznanie pracy weterynarza.
- 11.06.2018 r. przedszkolaki pojechały na wycieczkę do ZOO i do Hangaru z trampolinami znajdującymi się w Warszawie.
- 13.06.2018r przedszkolaki pojechały do Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce na „Opowieści z Lodowej Krainy”- w wykonaniu aktorów
z Teatru Współczesnego w Krakowie.
c.d.n
Wiesława Wasilewska
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listopada będziemy hucznie obchodzić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym szczególnym dniu czeka
nas wiele uroczystości, odsłonięć pamiątkowych płyt i pomników, akademii
i apeli. Śpiewanie patriotycznych pieśni, recytowanie wierszy, koncerty
organizowane z potrzeby serca oraz wdzęczności dla naszych przodków,
dumy z bycia Polakami i potrzeby jedności. Niektórzy, nie bez słuszności
uważają, że od tych stu lat należałoby odjąć lata II wojny światowej, kiedy
to ponownie wymazano Polskę z mapy Europy. Inni idą dalej, twierdząc,
że okres PRL-u też był czasem zniewolenia. Jest w tym wiele racji, co nie
zmienia faktu, że za symboliczną datę odzyskania wolności uznajemy
11 listopada 1918 roku. Nie bedę pisał, jak doszło do utworzenia państwa
polskiego i jak ogromną rolę odegrał w tym dziele Józef Piłsudski. To znane
powszechnie fakty, które w nadchodzących dniach będą przypominane
we wszystkich mediach. I wojna światowa i udział w niej Polaków były
ostatnim aktem upadku zaborców. Jednak pamiętać należy, że nigdy
w czasie trwania 123 - letniej niewoli nasi przodkowie nie pogodzili sie
z losem, podejmując walkę o odzyskanie wolności. Co prawda wydarzenia
bezpośrednich powstańczych zmagań omijały goworowszczyznę, ale
chciałbym opisać, jakim echem odbijały się w dolinie Orza.
29 listopada 1830 r. wybuchło powstanie nazywane listopadowym.
Główny szlak, którym kroczyły wojska polskie w czasie zaplanowanego
przez gen. Prądzyńskiego ataku na gwardię carską stacjonującą
pod Śniadowem, przebiegał na południe i północ od Goworowa.
Wydarzeniem, które na pewno musiało być dobrze słyszalne (z racji
niewielkiej odległości, około 20 km), była bitwa pod Ostrołęką. Stoczyły
ją 26 maja 1831 r. cofające się wojska polskie dowodzone przez gen.
Skrzyneckiego z korpusem gen. Dybicza. Bitwa zakończyła się klęską
Polaków, a przed całkowitą katastrofą uratowały naszą armię bohaterskie
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szarże artylerii konnej ppłk Józefa Bema, które zatrzymały Rosjan na
Narwi i dały czas na odwrót. W czasie Powstania Listopadowego przez
nasze tereny przeciągały wojska rosyjskie, zapewne w poszukiwaniu
żywności i paszy. Świadczy o tym wystąpienie ówczesnego proboszcza
goworowskiego ks. Offmańskiego o odszkodowanie za straty spowodowane przez wojsko, w piśmie do Księcia Namiestnika z 7 lipca 1834 roku.
Odszkodowanie zostało mu przyznane w żądanej kwocie, 8588 złotych.
Do Goworowa dochodziły też echa walk z okresu Powstania Styczniowego. Wprawdzie w najbliższej okolicy gen. Padlewski koncentrował
swe oddziały, ale samo Goworowo nie stało się areną walk powstańczych.
„Moskwa, zaniepokojona pojawieniem się Padlewskiego na czele dość
znacznej siły, ściągnęła liczne roty z Warszawy, Pułtuska, Ostrołęki, Czyżewa, razem około 5000 żołnierza wynoszące, i te wraz z odpowiednią artylerią oddała pod dowództwo jenerała Tolla celem stanowczego rozproszenia
naszych i pojmania Padlewskiego. Jenerał Toll (...) pomiędzy Goworowem,
Szczawinem, Długosiodłem i Przetyczą, otoczył ze wszech stron naszych,
zamierzając dnia następnego stoczyć stanowczą bitwę (...). Padlewski (...)
manewrami różnymi wydobył się z matni Tolla i przez Narew pod samą
Ostrołęką się przeprawił (...)”.
Na pewno sympatykiem powstania, a także czynnie je popierającym
był ks. Antoni Grodzki, skoro w roku 1864 był aresztowany i przetrzymywany przez władze carskie na zamku w Pułtusku.
Kolejny proboszcz parafii goworowskiej, ks. Antoni Brykczynski,
także był uczestnikiem walk Powstania Styczniowego. Będąc świadkiem
wykrwawienia części polskiego społeczeństwa w latach następnych był
wrogiem walki zbrojnej i zwolennikiem „pracy u podstaw”, która w jego
pojęciu miała zachować polską kulturę bez konieczności ponoszenia
ofiar.
Ostatnim etapem poprzedzającym nadejście upragnionej wolności była I wojna światowa. W latach 1915-1918 Goworowo znalazło się
w granicach Niemiec. Zachowała się jedynie krótka wzmianka mówiąca,
że na wieść o podpisaniu rozejmu kończącego wojnę i przejęciu władzy
przez Józefa Piłsudskiego 11 listopada 1918 r., ludność Goworowa rozbroiła zdezorientowanych żandarmów niemieckich i uniemożliwiła im
podpalenie drewnianego mostu.
Piotr Kosiorek

18 maja 2018 roku seniorzy z Gminy Goworowo spędzili aktywne
popołudnie, pokonując wiele kilometrów techniką nordic walking,
w towarzystwie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czarnowie. Członkowie trzech klubów seniora: „Rozmaryn”,
„Szlachetne Serca”, „Jesienne Kwiaty” trenowali przed czerwcowym VII
Biegiem Goworowskim o puchar Wójta Gminy Goworowo w nowej
konkurencji nordic walking (3km). Spotkanie zakończyło się integracją
przy ognisku, pieczeniem kiełbasek, wspólnym śpiewem i tańcami.
•
Prelekcja Elizy Gołębiewskiej – specjalisty w zakresie promocji
zdrowia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce.
•
Prelekcja Marzeny Święcickiej – Powiatowego Rzecznika Konsumentów – temat: Prawa konsumentów.
Wspólne ognisko uczestników projektu (fot. archiwum GOPS w Goworowie)
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kademia Seniora to nowy projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, który dedykowany jest seniorom z terenu
gminy Goworowo. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie osób starszych
i zapewnienie im możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz
możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego
i satysfakcjonującego życia.
W ramach „Akademii Seniora” odbyły się następujące działania:
•
Zajęcia sportowo – integracyjne - marsz z kijami „nordic walking”.

Zajęcia dla seniorów odbyły się 20 lipca 2018 r. w budynku Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Ponadto w ramach „Akademii Seniora” zaplanowano:
- spotkanie z rehabilitantem,
- spotkanie przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia,
- spotkanie z dietetykiem,
- spotkanie z policjantem,
- wycieczkę rowerową.
Katarzyna Piórkowska

