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Istnieje wiele różnych form uczestniczenia młodzieży w życiu społecznym. Poprzez swoje zaangażowanie mają wpływ na
otaczający nas świat i świadomość, że sami w pewnej części go budują. Angażowanie się w życie społeczne opiera się na bezinteresownej pomocy i udziale w różnych akcjach. Dorośli – rodzice i wychowawcy podsuwają im liczne działania, w które mogliby
się włączyć, aby zapełnić czas wolny. To pokazanie różnorodności aktywności, mogące zainspirować młodego człowieka do
przekształcenia w pasje, wybór ścieżki zawodowej. Goworowska młodzież skorzystała z oferty lokalnych organizacji i włączyła
się w tworzenie atrakcji dla swojej miejscowości. Biorąc udział w warsztatach i wyjeździe krajoznawczym rozwijali swoje umiejętności, poznali wartościowych ludzi i miejsca. Poświęcony czas na działanie nie został zmarnowany. Bo oto ich efekty.
Takiej wystawy jeszcze nie było w Goworowie. W poniedziałek 24 czerwca w goworowskim Urzędzie Gminy można było
obejrzeć wystawę fotografii Goworowa
w technice 3D. Trójwymiarowe zdjęcia
można nadal tam oglądać dzięki specjalnym okularom. Zanim powstały zdjęcia
w 3D, goworowska młodzież wraz ze zwycięzcą programu telewizyjnego „Genialny
Umysł” Tomaszem Bielawskim udała się
na spacer po Goworowie z aparatem 3D
w poszukiwaniu ciekawych zakątków. Pan
Tomasz opowiedział o swojej pasji do stereoskopii, zaprezentował zdjęcia z podróży po kraju i świecie. Młodzieży bardzo
spodobały się zdjęcia zatytułowane „Polskie zoo”. Ze spaceru po Goworowie pan
Tomasz przygotował ponad czterdzieści
anaglifów do wywołania. Kolejna propo-

zycja – atrakcja turystyczna, jaka powstała
w wyniku realizacji projektu młodzieżowego to spacer z retro fotografią. Do tej formy promocji miejscowości wykorzystano
zdjęcia, które udostępnili mieszkańcy ze
swoich prywatnych archiwów oraz od lokalnych instytucji. Na retro fotografiach
można zobaczyć nie tylko architekturę, ale
także wydarzenia takie jak procesja Bożego Ciała czy pochód pierwszomajowy.
Realizatorzy zaprosili mieszkańców gminy i ich gości, aby poprzez przezroczyste
pocztówki zobaczyć jak zmieniało się Goworowo na przestrzeni osiemdziesięciu lat.
Na spacer po Goworowie z retro fotografią
wraz z młodzieżą udali się także wizytujący w Urzędzie członkowie stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”.

Realizatorem projektu „Goworowo
w trzech wymiarach” są Towarzystwo
Przyjaciół Goworowszczyzny w partnerstwie z PHU Bursztyn Anna Sadowska i
Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i
Rekreacji w Goworowie. Projekt zrealizowano przy współfinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
Jeśli chcesz przeżyć przygodę, poznawać nowych ludzi, zdobyć doświadczenie,
spędzać czas kreatywnie i aktywnie, zgłoś
się do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Goworowie. Powiedz nam, co
Cię interesuje, co możesz zaoferować innym, a my razem z Tobą to zrobimy!
Agata Majk
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Działania inwestycyjne Gminy Goworowo w II kwartale 2019 r.
W drugim kwartale 2019 roku samorząd gminny przystąpił do „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Naprzygotowania i realizacji szeregu inwestycji:
rew w gminie Goworowo. Etap IV”. Najkorzystniejsze cenowo
- w dniu 12 kwietnia 2019 r. w Mazowieckim Urzędzie Woje- oferty złożyły firmy MULTI-KOM Andrzej Nakielski z Ostrowódzkim w Warszawie złożono dwa wnioski o dofinansowanie łęki za kwotę 1 352 000,00 zł brutto w części 1 postępowania
gminnych inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Sa- pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Daniłowie i Szczamorządowych. Przygotowano aplikacje o pomoc zewnętrzną na winie” oraz BRUKTIM Usługi Budowlano – Projektowe Sylwe„Rozbudowę drogi gminnej Kobylin – Góry” oraz „Rozbudowę ster Barański z Ostrołęki za kwotę 220 000,00 zł brutto w czędrogi gminnej w miejscowości Ponikiew Mała” Wyniki naborów ści 2 prowadzonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Brzeźnie”. Umowy mają zostać zrealizowane do 29 listopada br.;
będą znane do 15 lipca br.;
- w odpowiedzi na ogłoszony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019” w dniu 25 kwietnia br., złożono wniosek
o dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł na wykonanie prac
remontowych w budynkach OSP Kunin;
- w dniu 5 lipca 2019 r. podpisano umowy o dofinansowanie ze
środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” następujących zadań: remont świetlicy wiejskiej
w Ponikwi Dużej, zakup sprzętu niezbędnego do właściwego pełnienia funkcji związanych z poprawą bezpieczeństwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwi Małej, zagospodarowanie tere- Budowa kanalizacji (fot. arch. UG Goworowo)
nu sportowo – rekreacyjnego w Kuninie, budowa placu sportowo
– rekreacyjnego w Rębiszach Kolonii oraz budowa i ogrodzenie - w dniu 28 czerwca 2019 r. została podpisana umowa na kwotę
istniejącego placu zabaw w Jaworach Wielkopolu. Na realizację 494 651,88 zł z firmą PRD-M „OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki
na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejkażdego z zadań Gmina Goworowo pozyskała po 10 000,00 zł;
- Gmina Goworowo otrzyma dofinansowanie z Narodowego scowości Ponikiew Mała”. Zakres zadania obejmuje rozbudowę
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War- istniejącej drogi na odcinku 2 122 mb.
szawie do kwoty 26 900,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Zebranie, - w dniu 1 lipca 2019 r. podpisano umowę na realizację zadatransport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rol- nia pn. „Przebudowa budynku świetlicy w Goworowie” za kwotę
niczych siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po 739 500,00 zł brutto. Inwestycję będzie realizować firma Antałek
nawozach i typu Big Bag na terenie gminy Goworowo”. Odpady Konrad Dudziec z Goworowa. Najkorzystniejsza cenowo oferta
innego wykonawcy musiała zostać odrzucona z uwagi na niespełbędą zbierane w lipcu i sierpniu br.;
- w ramach drugiego postępowania przetargowego na dosta- nienie warunków udziału w postępowaniu. Inwestycja zostanie
wę 1 000 ton gruzu ceglano – betonowego i 8 500 ton pospół- dofinansowana w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty
ki drogowej na bieżące remonty dróg na terenie gminy Go- pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe
worowo w dniu 10 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z firmą usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Progra„KOP – TRANS” Krzysztof Szczepański z Wąsewa za kwotę mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do kwoty
499 990,00 zł;
258 915,00 zł brutto;
- firma VIKBUD Robert Wierzbowski z Ostrołęki za - w dniu 3 lipca 2019 r. podpisano umowę z Ostrołęckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na „Zagospodarokwotę 265 729,69 zł brutwanie odpadów komunalnych z terenu gminy
to realizuje zadanie pn. „PrzeGoworowo w okresie od 1 lipca 2019 roku do
budowa dróg na terenie gminy Go30 czerwca 2020 roku” za kwotę 725 461,38 zł
worowo” – część 1 Przebudowa dróg
brutto;
w Goworowie. Zadanie ma zostać zre- w dniu 3 lipca podpisano umowę z Zakładem
alizowane do 31 lipca 2019 r.;
Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazo- firma Infrastruktura Bud-59 Spółka
wieckiej Sp. z o.o. na „Odbiór i transport odpaz ograniczoną odpowiedzialnością
dów komunalnych z terenu gminy Goworowo
zrealizowała na podstawie umowy z
w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca
10 maja 2019 r. za kwotę 215 151,07
2020 roku” za kwotę 581 368,32 zł brutto;
zł brutto zadanie pn. „Przebudowa
- w ramach ogłoszonego zapytania ofertodróg na terenie gminy Goworowo”.
wego na przygotowanie projektów budowW ramach inwestycji wykonano przelanych branży drogowej najkorzystniejszą
budowę dróg w Rębiszach Kolonii,
ofertę złożyła i umowę podpisano z firmą
Wólce Brzezińskiej oraz ulicy StawoUsługi Projektowe „Drogownictwo” Mawej w Pasiekach. Zadania w Pasiekach
rek Piaściński z Czerni za kwoty: 3 690,00
i Wólce Brzezińskiej zostały dofinanzł za projekt budowy chodnika z kostki brusowane z funduszu sołeckiego;
kowej na osiedlu w Brzeźnie, 18 450,00 zł
- w dniu 11 czerwca podpisano
umowy z wykonawcami zadania Droga w m. Wólka Brzezińska(fot. arch. UG Goworowo) za projekt rozbudowy drogi w Czarnowie,
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4 920,00 zł za projekt przebudowy ul. Dulczewskiego w Goworowie, 9 594,00 zł za projekt rozbudowy drogi w Jurgach,
10 455,00 zł za projekt rozbudowy drogi gminnej w Szczawinie,
4 920,00 zł za projekt przebudowy drogi w Wólce Brzezińskiej
i 13 530,00 zł za dwa projekty rozbudowy dróg w Żabinie;
- w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego na przygotowanie
projektów budowlanych rozbudowy oświetlenia ulicznego najkorzystniejszą ofertę złożyła i umowę podpisano z firmą „BEMAR”
Przedsiębiorstwo Usług Projektowo – Inwestycyjnych Marzena
Bębenek z Rzekunia za kwoty: 2 091,00 zł za projekt oświetlenia
w Goworówku, 5 166,00 zł za projekt oświetlenia w Kobylinie,
3 075,00 zł za projekt oświetlenia w Pokrzywnicy, 3 198,00 zł za
projekt oświetlenia w Pokrzywnicy Kolonii, 3 444,00 zł za projekt oświetlenia w Szarłacie i 2 952,00 zł za projekt oświetlenia
w Wólce Kunińskiej. Wykonawca przygotował wstępną koncepcję oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 60 w Czerniach, która została przesłana do zaopiniowania do ostrołęckiego
rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
- w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego na wykonanie
wytyczenia pasa dróg gminnych najkorzystniejszą ofertę złoży-

ła firma „Usługi Geodezyjno-Budowlane Marek Nalewajk” za
kwoty: 6 000,00 zł za wytyczenie drogi w Jaworach Podmaściu,
3 000,00 zł za wytyczenie dróg w Nogawkach, 8 000,00 zł za wytyczenie drogi w Cisku i 1 000,00 zł za wytyczenie ulicy Kwiatowej
w Pasiekach;
- w ramach bieżącego utwardzania i dożwirowania dróg wykonano prace na drogach w Brzeźnie, w tym część drogi do brodu
na rzece Orz, Daniłowie, Gierwatach, Józefowie, Pokrzywnicy
Kolonii, Rębiszach Parcelach, Ludwinowie (drogi do Czarnowa
i Ludwinowa), Górach, Grabowie, Jaworach Starych, Kaczce,
Kruszewie, Michałowie i Pokrzywnicy
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie wykonał sieć
wodociągową wzdłuż części drogi od Rębisz Kolonii do Goworówka oraz rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Dulczewskiego
w Goworowie;
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie wykonał także
wiaty przystankowe w Wólce Brzezińskiej i Damiętach.
Edyta Grzegorczyk

Bajkoterapia
,,Baśń to elementarz, z którego dziecko uczy się czytać we własnym
umyśle, elementarz napisany w języku obrazów. Jest to jedyny
język, dzięki któremu możemy zrozumieć siebie i innych, zanim
dojrzejemy intelektualnie”.
Bruno Bettelheim

Chciałabym przybliżyć jedną z metod służącą
w przezwyciężaniu lęków u dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Metodą tą jest Bajkoterapia – terapia poprzez
czytanie bajek dla dzieci, która szczególną popularność zyskała
w XXI wieku.
Początków bajkoterapii należy doszukiwać się w teorii Bruna
Bettelheima. Dokonując analizy psychologicznej baśni wysunął
teorię mówiącą o tym: ,,(…) że jeśli opowieść ma zainteresować
dziecko, musi obudzić w nim ciekawość i uruchomić jego
wyobraźnię. Ponadto, jeśli ma ona wpłynąć na jego życie, musi
pomóc dziecku w rozwijaniu jego inteligencji, porządkowaniu
uczuć oraz dotyczyć jego problemów i trudności”.1
Z kolei na gruncie polskim twórcą terminu jest dr Maria
Molicka, która twierdzi, że: ,,Cudowny świat bajek pozwala
odmienić zdarzenia, odczarować je poprzez powiązanie przyczyn
z ich skutkami, czyli objawami lękowymi. Zdarzenia tajemnicze,
mroczne i przerażające, ukazane przez pryzmat powodujących
je czynników, znacznie tracą moc wzbudzania lęku ”.2 Świat
małego rozwijającego się dziecka to kraina pełna przygód, zmian,
doświadczeń, w których ten mały człowiek musi się odnaleźć,
funkcjonować i reagować. A wszystkim tym zdarzeniom
towarzyszą emocje pozytywne i negatywne, szczególnie te
ostatnie zapadają w pamięci dziecka najbardziej i najdłużej.
Dzieci bardzo długo przeżywają i pamiętają sytuacje trudne,
nieprzyjemne, budzące w nich niepokój, lęk, a nawet strach.
Lęki u dzieci mogą być spowodowane różnymi sytuacjami,
a nawet osobami np. złym czarownikiem, panem zabierającym
niegrzeczne dzieci, pogryzieniem przez przygodnego psa,
potworem rodem z telewizji, który może dopaść, udusić, zabić,
przed którym nie ma ucieczki. Ciemności, burzy, duchów, bestii,
lęk przed porzuceniem, zagubieniem, a nawet pozostaniem
w przedszkolu.
Prawdą jest, że możemy nauczyć dzieci, by potrafiły eliminować
niepokoje i wypracowały skuteczne sposoby radzenia sobie

w trudnych sytuacjach, m.in. nie popadały w panikę, bezradność
czy chaos. Powinniśmy próbować ukierunkować dziecięce
niepokoje i strachy, na myślenie pozytywne i uświadamiać im,
że z każdej trudnej sytuacji jest wyjście, a każdy problem da się
rozwiązać.
W osiągnięciu tego celu może posłużyć bajkoterapia.
Ponieważ, jak twierdzi dr Molicka: ,,Bajki to najbliższe dziecku
utwory, w których świat realny miesza się z fantastycznym
i razem tworzą zrozumiałą rzeczywistość. Dziecko zapoznaje
się w nich z sytuacjami wzbudzającymi niepokój oraz znajduje
cudowne rozwiązanie problemów. W świecie bajek można spotkać
przyjaciół, przeżyć wspaniałe przygody, a przede wszystkim
pozbyć się lęku”.3 Treści zawarte w bajce pozwalają dziecku na
zdobycie nowych pozytywnych wzorców zachowania, a także
sposobów myślenia i działania, które ułatwiają zrozumieć
nową sytuację i podpowiadają jak sobie z nią radzić. Dobrze
kończąca się opowieść i pozytywny bohater, jego przygody
i doświadczenia z którym dziecko może się utożsamiać, dają mu
wiarę we własne możliwości i uczą, że nie należy się poddawać.
Bajki terapeutyczne pełnią również rolę relaksacyjną, polegającą
na ograniczeniu stresu czy napięcia emocjonalnego, budowaniu
dobrego samopoczucia, ale przede wszystkim nastawiają dzieci
do pozytywnego myślenia o otaczającym świecie i ludziach.
Wprowadzając bajkoterapię należy pamiętać o trzech
podstawowych zasadach: dobór odpowiedniej bajki do problemu,
systematyczności czytania i cierpliwości. A zamierzony efekt
pozbycia się wszelkiego rodzaju strachu zostanie osiągnięty.
Gorąco zachęcam do przeczytania i skorzystania z poniższych
publikacji, które są adresowane do wszystkich dzieci, chcących
zaprzyjaźnić ze swoimi jakże ogromnymi straszakami i pomogą
im inaczej myśleć o sytuacjach lękotwórczych. To także lektura
dla rodziców, którym zmartwienia i troski dziecka nie są obojętne
i pomogą w zrozumieniu dziecięcych problemów.
Ewa Wyrębek
1. Pl.wikipedia.org
2. M. Molicka, Bajki terapeutyczne, Część I, Poznań 1999, s. 6.
3. M. Molicka, Bajki terapeutyczne, Część I, Poznań 1999r., s. 6,
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Praca Rady Gminy Goworowo w II kwartale 2019 r.
29 marca 2019 r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Goworowo, na
której podjęte zostały 4 uchwały w sprawie:
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie –
nastąpiło obniżenie stawki ceny ścieków tzw. „beczki”,
- 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 gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, jedynie przez część roku – przyjęto
nowe stawki opłat za śmieci obowiązujące od 1 lipca 2019 r.,
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – określono nowy wzór deklaracji uwzględniający podział gospodarstw domowych na 1- i 2- osobowe 3- i 4- osobowe
oraz 5 i więcej,
- w sprawie przyjęcia ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od dnia
1 września 2019 r. – dostosowano obwody gminnych szkół do
nowego ustroju szkolnego po wygaszeniu gimnazjum.
16 kwietnia odbyła się VIII sesja Rady Gminy Goworowo, na
której podjęte zostały uchwały:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019 –
wprowadzono zadanie dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Goworowie i zwiększono kwotę
na zadanie „Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka”. W uchwale tej zabezpieczono
środki na wsparcie finansowe dla Policji w kwocie 25.000,00 zł.
29 maja 2019 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Goworowo, na
której podjęte zostały następujące uchwały w sprawie:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028,
- w sprawie zmian w budżecie Gminu Goworowo na rok 2019–
wprowadzono zadanie zagospodarowanie terenu przy Filii Biblioteki Publicznej w Żabinie,
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie i Daniłowie”– pozyskanie pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie niezbędne jest do sfinansowania tego zadania. Po podpisaniu umów z wykonawcami sporządzone będą
wnioski o pożyczkę w kwocie 1.300.000,00 zł
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 r –
zaciągnięty kredyt w kwocie 2.700.000,00 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych: wodociąg
Goworowo – Szczawin – Ludwinowo, droga Góry, droga Ponikiew Mała, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa mostów
na rzece Orz i jej dopływach,
- w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój
Rynek”– podjęcie uchwały uwarunkowane jest wywiązaniem się
przez Gminę Goworowo z obowiązków związanych z przyzna-

niem dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- w sprawie opłaty targowej – określono terminy, zasady i wysokości stawek poboru płatności, obowiązujące stawki opłaty targowej w stosunku do dotychczas obowiązujących nie uległy zmianie; jedynie wprowadzono ulgę dla rolników w wysokości 25 %,
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo – uchwała
ma charakter porządkowy. Podjęcie jej miało charakter formalnego usystematyzowania i dostosowania stanu faktycznego, sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo.
W dniu 18 czerwca 2019 r. podczas X sesji Rady Gminy Goworowo Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek uzyskał jednogłośnie
wotum zaufania, Rada udzieliła mu także absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu stosunkiem głosów za - 13, przeciw
– 1, wstrzymało się – 1.
Wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Goworowo, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wójtowi absolutorium. Zgodnie z nowymi przepisami na sesji
dyskutowano również nad opublikowanym Raportem o Stanie
Gminy Goworowo za 2018 rok, który stanowi podsumowanie
pracy Wójta w poprzednim roku kalendarzowym, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.
Wójt podziękował Radzie za udzielone absolutorium podkreślając jednak, że całość sprawozdania finansowego odnosi się
w większości do roku 2018, w którym posiadał niewielką część
udziału w realizacji i planowaniu budżetu.
Podjęto również uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019,
- w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego i w sprawie przekazania skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącej uchwały Nr
LV/314/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 października 2018
r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla sołectwa Goworówek.
Komisje Rady Gminy Goworowo
Prace w Komisjach dotyczyły głównie analizowania i opiniowania projektów uchwał, ponadto :
Dnia 3 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018 r.
W dniu 12 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, na
którym Komisja dokonała analizy zaległości podatkowych i opłat
lokalnych za wodę, ścieki, odpady komunalne wobec Gminy,
wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody Gminy według
stanu na rok 2019. Komisja wydała opinię w sprawie zaległości
wobec Gminy, zdaniem Komisji są one znaczne. Rada Gminy
wniosła o podejmowanie działań dotyczących ściągalności opłat
przez Urząd Gminy Goworowo.
Dnia 25 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym wypracowano stanowisko i sporządzono wniosek
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia abso-
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lutorium Wójtowi Gminy Goworowo za 2018 rok – RIO wydało
opinię pozytywną.
W dniu 29 kwietnia 2019 r. i w dniu 20 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, na którym Komisja dokonała analizy sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo:
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czarnowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Goworowie. Wydano opinię negatywną z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018 r. w zakresie przedmiotu działania
komisji.
W dniu 29 kwietnia 2019 r. i w dniu 20 maja 2019 r. odbyło się
posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku, na którym podinspektor ds. zamówień
publicznych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych i obsługi inwestycji Edyta Grzegorczyk przedstawiła informację dot.
inwestycji w ramach funduszy sołeckich. Fundusz sołecki zrealizowano we wszystkich założonych zadaniach we wnioskach,
poza wykonaniem nawierzchni asfaltowej na ul. Armii Krajowej
w Pasiekach, ponieważ wykonawca nie zrealizował zadania w terminie.
Kierownik Posterunku Policji w Goworowie asp. sztab. Grzegorz Miłek przedstawił raport bezpieczeństwa na terenie gminy
Goworowo w 2018 r. Według niego liczba kontroli, interwencji,
wylegitymowań wzrasta, a stan bezpieczeństwa na terenie gminy
uległ poprawie.
Komisja wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu
Gminy Goworowo za 2018 r. w zakresie przedmiotu działania
Komisji.
W dniu 6 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, na której dokonano analizy sprawozdań z realizacji zadań za 2018 rok jednostek organizacyjnych gminy: Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goworowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie,
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czarnowie i dokonano analizy stopnia
realizacji zadań dokonanych przez GOPS w 2019 r. wynikających
z programów: posiłek w szkole i w domu, Fundusz alkoholowy,
Karta dużej rodziny, świadczeń wychowawczych i rodzinnych.
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Wydano pozytywną opinię z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018 r. w zakresie przedmiotu działania Komisji.
Dnia 31 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której członkowie zapoznali się z wydaną opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2018 r., która była pozytywna i omawiali projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo.
W porozumieniu z Przewodniczącymi stałych Komisji Rady
w dniu 12 czerwca 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji, na którym analizowany był raport o stanie Gminy Goworowo
za 2018 r.
Sołectwa
Zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję
2019-2024. Tradycyjnie jak w ubiegłej kadencji sołtysów, w większości sołectw funkcję pełnić będą dotychczasowe osoby. W 15
sołectwach wybrano nowych sołtysów. Na 45 sołectw w gminie
Goworowo funkcję sołtysa objęło 27 kobiet i 18 mężczyzn. Aktualny wykaz sołtysów z gminy Goworowo znajduję się na stronie
www.goworowo.pl w zakładce sołectwa.
Podczas wyborów sołeckich poddano konsultacjom projekt uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie zmian w statutach sołectw gminy Goworowo. Podmiotami uprawnionymi
do uczestnictwa w konsultacjach społecznych byli pełnoletni
mieszkańcy gminy Goworowo. Konsultacje przeprowadzono
w terminie od 10 lutego 2019 r do 29 maja 2019 r. poprzez wypełnienie ankiety podczas wyborów sołeckich. Uwagi do konsultacji mogły być zgłaszane w formie bezpośredniej podczas spotkania z mieszkańcami. W ogłoszeniu o konsultacjach wskazano
przedmiot konsultacji, termin oraz formę przeprowadzenia konsultacji. Ze spotkania sporządzono protokół zawierający wynik
konsultacji społecznych wraz z listą obecności. Nie zgłoszono
żadnych uwag do projektów.
W konsultacjach łącznie wzięło udział 784 osób. Oddano 784
ankiet, w których głosów: za było 773, przeciw było 7, wstrzymał
się było 3 i jeden głos był nieważny.
W zebraniach uczestniczyli: Wójt Piotr Kosiorek, Sekretarz
Antoni Mulawka oraz radni Rady Gminy Goworowo. Wszystkim
sołtysom serdecznie gratulujemy i życzymy spokojnej i owocnej
kadencji.
Kamila Lipka

Policyjne motocykle... po raz pierwszy w ŚDS w Czarnowie

Uczestnicy spotkania z Policją (fot. arch. ŚDS w Czarnowie)

Na takie wydarzenie nasi uczestnicy z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,
czekali od bardzo dawna. W piątkowe po- którzy na co dzień przy pomocy motopołudnie nasz dom odwiedzili policjanci cykli patrolują okolice naszego powiatu.

Tego dnia podopieczni ośrodka skorzystali
z bardzo otwartego serca panów Łukasza
Rogalskiego i Karola Majkowskiego, którzy
obdarzyli nas zaufaniem, pozwolili i pomogli zapoznać się z ich pracą na motocyklu. My za to mogliśmy choć przez chwilę
poczuć tę moc, usiąść na motorze, obejrzeć
go z każdej strony oraz zrobić sobie wspólne zdjęcie. Gratulujemy funkcjonariuszom
podejścia do nas, bo osoby niepełnosprawne potrzebują go troche innego Proszę pamiętać, że każde takie wydarzenie jest dla
nas bardzo ważne. Już teraz wiemy, że to
nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Pragniemy dodać, że na współpracę z Komendą zawsze możemy liczyć.
Magdalena Dudziec
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Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy – zmiany.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że wnioski o zasiłek rodzinny,
fundusz alimentacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy
2019/2020 można składać od 1 lipca drogą elektroniczną (np. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl,
za pośrednictwem ePUAP jak i platformy PUE ZUS, bankowość elektroniczną), a od 1 sierpnia wnioski
w wersji papierowej. Ustalając uprawnienie do w/w świadczeń
dochód rodziny w okresie zasiłkowym 2019/2020 ustala się na
podstawie dochodów uzyskiwanych w roku bazowym (2018 r.)
i każdej zmiany dochodów rodziny po roku bazowym.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+)
i świadczenia dobry start (300+) można składać od 1 lipca drogą
elektroniczną, a od 1 sierpnia wnioski w wersji papierowej.
Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze nie jest uzależnione
od dochodów i przysługuje na każde dziecko do dnia ukończenia
przez nie 18 roku życia. Nowy okres zasiłkowy 2019/2021 został
wydłużony i trwać będzie od 1 lipca 2019 r. do 31.05.2021 r.
Druki wniosków dostępne będą w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie od 15 lipca 2019 r.
Szczegółowych informacji dotyczących w/w świadczeń udzielają
pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych - pokój nr 6, tel. (29)
761 40 15 wew. 206.
Edyta Kwiecińska

„Bieg dla zdrowia” – vii bieg goworowski

VIII BIEG GOWOROWSKI (fot. źródło: Przetarty Szlak)

Dwustu czterech zawodników w duchu zdrowej rywalizacji
i wzajemnego wsparcia wystartowało 2 czerwca 2019 roku w VIII
Biegu Goworowskim „BIEG DLA ZDROWIA”. Uczestnicy mogli
spróbować swoich sił na trzech dystansach, zarezerwowanych dla
różnych grup wiekowych. Miłośnicy Nordic Walking również mogli zaprezentować swoje umiejętności podczas tegorocznej imprezy. Zawodnikom na trasie biegu głównego towarzyszyli jeźdźcy na
koniach ze Stajni Koni Sportowych „Viritim” z Szarłatu.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników i życzymy
dalszych sukcesów!
Obok zmagań sportowych zapewniono zawodnikom oraz kibicom szereg atrakcji towarzyszących. Można było wziąć udział w
akcji krwiodawstwa, oddając to co mamy najcenniejszego – czyli
własną krew. Ponadto wszyscy mieli możliwość zarejestrowania

się w bazie dawców DKMS. Podczas tegorocznego biegu była również sposobność zadbać
o swój stan zdrowia i wykonać badania profilaktyczne, takie jak spirometria oraz cytologia,
które cieszyły się dość dużym zainteresowaniem.
W czasie imprezy uczniowie i nauczyciele
ze Szkoły Podstawowej w Kuninie prowadzili
zbiórkę na rzecz małej mieszkanki naszej gminy Darii Wiśniewskiej, która w marcu 2019
roku uległa wypadkowi i wymaga nieustannej
oraz intensywnej rehabilitacji. Osoby uczestniczące w tegorocznej imprezie zorganizowanej
przez Wójta Gminy Goworowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie oraz
Starosty ostrołęckiego, mogły dołożyć swoją
„cegiełkę” na ten szczytny cel kupując za symboliczną kwotę ciasto podarowane przez Kluby Seniora. By wesprzeć akcję charytatywną, wystąpił lokalny zespół STREFA 51,
który porwał widownię swoimi utworami oraz niezapomnianym
coverem „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena. Do działań
charytatywnych dołączyła również, prowadzona przez Pawła Skibińskiego, grupa kobiet tańcząca zumbę. Swoim występem zaciekawiła duże grono widzów, którzy mogli dołączyć i wspólnie
tańczyć przy rytmie „zumbowych” utworów.
Zwieńczeniem całego dnia zmagań sportowych i działań
prozdrowotnych był występ Wojciecha Dudkowskiego, lidera
zespołu „Droga na Ostrołękę”, który swoim koncertem profilaktycznym wzbudził u niejednego widza podziw i chwilę refleksji.
Wioleta Dudek

Słodko-gorzki sezon zakończony zwycięstwem!
Lokalna drużyna piłkarska Orz Goworowo zakończyła zmagania w sezonie
2018/2019. Ostatnim akcentem tego sezonu było starcie przeciwko drużynie WKS
Mystkówiec. Nasi zawodnicy po bardzo
emocjonującym meczu wygrali 3:4, strzelając bramkę dającą zwycięstwo w 92 minucie
spotkania. Po meczu piłkarze fetowali radość
ze zwycięstwa na środku boiska wyraźnie

dając wszystkim do zrozumienia głośnymi okrzykami, kto był
górą w tym spotkaniu. Kapitalny mecz zagrał Kamil Kośnik, który skompletował hat tricka, wpisując się na listę strzelców kolejno w 23., 68. i 92. minucie spotkania. Gola otwierającego wynik
tego meczu zdobył dla nas Piotr Grabiński w 13. minucie. Należy
również docenić świetną postawę pozostałych zawodników. Nikt
nie odstawiał nogi, każdy walczył do końca o jak najlepszy rezultat, mimo że warunki do gry nie były sprzyjające, ponieważ
temperatura w czasie spotkania przekraczała 30 stopni Celsjusza.
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Sezon kończymy na siódmym miejscu
w tabeli, co jest wynikiem lekko rozczarowującym, a zarazem dającym nadzieję na
lepszy wynik w kolejnym sezonie. W rundzie wiosennej zawodnicy Orza grali bezkompromisowo odnosząc pięć zwycięstw
i ponosząc pięć porażek. Bilans mógł
być lepszy, gdyby nie pechowa porażka
w Andrzejewie, gdzie nasz zespół przegrał
2:3 z zajmującym wówczas drugie miejsce w tabeli GKS-em po bramce w ostatniej minucie gry. Zdaniem obserwatorów
to nasz zespół zdecydowanie zasługiwał
na zwycięstwo, graliśmy składnie często
stwarzając zagrożenie pod bramką przeciwnika. Zabrakło jedynie zimnej krwi
przy sytuacjach strzeleckich, nad czym
ciągle musimy pracować na treningach.
Podobna sytuacja miała miejsce w meczu
z GUKS Krasnosielc, gdzie mimo ogromnej przewagi w posiadaniu piłki i sytuacjach bramkowych przegraliśmy 0:1 po
błędzie w defensywie. Szkoda straconych
punktów, ponieważ nasze miejsce w tabeli mogło być zdecydowanie lepsze. Meczem, który na pewno na długo zapadnie
w pamięci kibiców i zawodników naszego
klubu, było zwycięstwo 5:0 nad Koroną
Ostrołęka. W tym meczu wychodziło nam
dosłownie wszystko: od pressingu, po bardzo pewną grę w defensywie oraz świetną
skuteczność. Kibice zgodnie powtarzali, że
dawno nie widzieli w Goworowie tak dobrze grającej drużyny, która od 1. do 90.

W Dolinie Orza
minuty walczyła o każdy skrawek boiska.
Intensywność tego meczu stała na zdecydowanie wyższym poziomie niż 90 %
spotkań w naszej lidze. Schodząc z boiska
wszyscy zawodnicy mieli świadomość, że
dali z siebie wszystko.
W trakcie rundy wiosennej przytrafiły nam się też wpadki. Taką z pewnością
trzeba nazwać bardzo wysoką porażkę
z FC 2012 Różan, gdzie rywale niespodziewanie wygrali z nami 5:0. Był to bardzo zimny prysznic, po którym w następnych kolejkach udowadnialiśmy, że był
to tylko wypadek przy pracy. Słabiej wyszedł nam również mecz z liderem, który
przegraliśmy 0:3. Drużyna z Długosiodła
w łatwy sposób wytrąciła nam wszystkie
boiskowe atuty, punktując nas kolejnymi
bramkami. Niezbyt dobrze wyszedł nam
również ostatni mecz na swoim stadionie,
gdzie zdziesiątkowani kontuzjami przegraliśmy 2:4 z drużyną KS Pniewo, która
pokazała że w przyszłym sezonie również
będzie walczyła o wyższe cele. Wymakraczowi serdecznie gratulujemy awansu do
A- klasy. Z przebiegu całego sezonu widać, że była to drużyna grająca najlepszą
piłkę w naszej lidze. Powodzenia w barażach o awans do A- klasy życzymy również
GUKS-owi Krasnosielc, który zajął drugie
miejsce w lidze.
Ten słodko - gorzki sezon podsumowaliśmy klubowym spotkaniem 14
czerwca, gdzie cała społeczność naszego

klubu zakończyła sezon ogniskiem i spotkaniem zawodników i osób związanych z
naszym klubem. Odbył się również mecz
Orz Goworowo – Orz Goworowo Old
Boy. Była to wspaniała okazja do wspomnień oraz do spotkania kolegów z boiska
z dawnych lat. Podsumowując, liczymy na
to, że przyszły sezon będzie zdecydowanie lepszy, że nasza gra będzie wyglądała
zawsze tak, jak w meczu z Koroną Ostrołęka. Szczerze wierzymy w to, że jesteśmy
w stanie powalczyć w przyszłym sezonie
o czołówkę ligi, potencjał ku temu jest
wielki. Cała drużyna niejednokrotnie pokazała już, że jesteśmy ekipą o mocnym
charakterze oraz że nie ma dla nas przeszkód nie do pokonania. Razem tworzymy
jedność i obiecujemy naszym kibicom, że
w nowym sezonie podarujemy im wiele pozytywnych emocji. Na zakończenie
chcemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, firmom oraz instytucjom,
które wspomagały nas w tym sezonie.
Dziękujemy za okazaną pomoc w każdej
formie, bez Waszej pomocy nie poradzilibyśmy sobie ze wszystkimi wyzwaniami
w całym procesie organizacyjnym. Oczywiście liczymy na Was również w przyszłym sezonie i dziękujemy, że jesteście
z nami. Do zobaczenia w przyszłym sezonie!
Paweł Kośnik

Gościły nas „Dziewczyny jak maliny”
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie spędzili niezwykle miły czas w towarzystwie członków
klubu o wdzięcznej nazwie „Dziewczyny jak maliny” oraz Eweliny Sadowskiej w świetlicy wiejskiej w Brzeźnie. Poczuliśmy się
bardzo wyróżnieni ogromem pracy i zaangażowania włożonego
w zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, na której byliśmy honorowymi gośćmi. W atmosferze pełnej radości, empatii
i akceptacji zacieśnialiśmy łączące nas więzi. Członkowie klubu
przygotowali dla nas pyszny poczęstunek oraz zabawę taneczną.
Bawiliśmy się fantastycznie, a my zabawę bardzo kochamy.
Magdalena Dudziec

Wydarzenia z ZSP w Goworowie
Konkurs biologiczny

Zapobiegamy pożarom

19 lutego 2019 roku w ZSP w Czerwinie odbył się X Konkurs
Biologiczny pod patronatem Starosty Ostrołęckiego.
Hasło tegorocznego konkursu to ,,Aparat ruchu człowieka”.
Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowali: Magdalena Frączyk i Daniel Walczak. Uczennica Magdalena Frączyk zajęła III
miejsce. Gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych sukcesów. Do
konkursu przygotowała Grażyna Wicepolska.

13 marca 2019 młodzież ZSP w Goworowie wzięła udział
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym. Pytania obejmowały wiele dziedzin pożarnictwa,
więc uczestnicy turnieju musieli wykazać się znajomością historii
pożarnictwa, obowiązków zadaniowych ochotniczych straży pożarnych, a także posiadać wiadomości dotyczące przeznaczenia
i rodzaju sprzętu pożarniczego. Uczennica Milena Owczarek zajęła II miejsce. W konkursie plastycznym ,,Zapobiegamy pożarom” Eliza Ochenkowska zajęła I miejsce.

Grażyna Wicepolska

Hanna Rostkowska.
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ZSP Goworowo – centrum kulturalnym gminy
Szanowni mieszkańcy gminy Goworowo! Mimo zaproszenia, jakie nasza szkoła
poprzez moją osobę skierowała do Was,
byście 9 czerwca 2019 roku wzięli udział
w Dniu Otwartym i zobaczyli naszą placówkę od wewnątrz, nikt z dorosłych
mieszkańców gminy nie odwiedził nas.
Nikt naocznie nie chciał się dowiedzieć,
w jakich warunkach uczy się nasza młodzież, jak bardzo zmieniła się ta placówka na przestrzeni lat, jak jest wyposażona,
jakie ma osiągnięcia i kto w niej pracuje. Odwiedzili nas jedynie ósmoklasiści
i gimnazjaliści ze szkół w Goworowie, Kuninie i Pasiekach. Szkoda! Bo w dalszym
ciągu twierdzę, że „cudze chwalicie, swego
nie znacie”, a Wasze dzieci zamiast uczyć
się wygodniej, taniej i bliżej domu, wybierają szkoły, które funkcjonują w okolicznych miastach narażając się na dalekie
i długie dojazdy, a rodziców na koszty.
Mówią, że tam są anonimowi, tam mają
„wolność”, tam idą ich koleżanki i koledzy, tam jest ciekawiej, tam jest lepiej itd,
itp. Mówią, że jak im się nie powiedzie, to
wrócą w październiku, listopadzie, styczniu... I mają rację, wielu uczniów wraca
i to z różnych powodów. Ale jeśli w końcu
nie będą mieli dokąd wrócić? Jeżeli będzie
mało uczniów, to otworzymy mniej klas,
Może nie być też wybranego kierunku;
w czasie trwania roku szkolnego nie
otwiera się nowych klas. Taki scenariusz
rysuje się na dzień dzisiejszy, mimo iż
w tej chwili proponujemy atrakcyjne kierunki kształcenia, dobre warunki lokalowe, w miarę dogodne dojazdy i dobrze

wykształconą kadrę nauczycielską.
Jako długoletnia nauczycielka ZSP
Goworowo, państwowy egzaminator
maturalny i „od zawsze” mieszkanka tej
gminy, w dalszym ciągu namawiam młodzież, by składała podania i świadectwa
właśnie do nas. Zwracam się też do rodziców uczniów, którzy rozpoczynają naukę
w szkołach średnich: Kochani, przecież
w większości sami skończyliście naszą
szkołę (jak większość mieszkańców gminy), zdobyliście zawody, zdaliście maturę, obroniliście
dyplomy technika,
wyrośliście na dobrych i wartościowych
ludzi. Co stało się „po drodze”, że dziś
o nas pogardliwie mówicie „to tylko rolniczówka”, „moje dziecko będzie uczyć sie
w mieście”. Inne społeczności szczycą się
swoimi szkołami, tworzą tradycje szkolne,
dbają o dobre imię szkoły i o to, by jak najdłużej funkcjonowała. Dlaczego u nas jest
inaczej? Swoje to niedobre, a cudze wspaniałe?
Od wielu lat cała społeczność gminy
Goworowo bardzo chętnie korzysta ze
wszystkiego, co oferuje nasza placówka.
Korzysta Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, GOKSiR, Biblioteka
Gminna, zespoły sportowe, emerytki,
strażacy itd. Bardzo atrakcyjne są w miarę potrzeb, sala gimnastyczna, boisko, sale
lekcyjne, a nawet parking, który wspaniale nadaje się na różne festyny. To u nas
organizowanych jest wiele ważnych dla
gminy imprez i uroczystości, w które angażowani się nasi pracownicy i uczniowie.
Mam wrażenie, że teren sąsiedniej szkoły

jest bardzo „oszczędzany” przez władze,
a ciężar bycia centrum kulturalnym gminy wzięła (i to od wielu lat) na swe barki
„rolniczówka”, którą zarządza Starostwo
Powiatu Ostrołęckiego, a nie Urząd Gminy Goworowo. „Rolniczówka”, której się
w gminie nie lubi i lekceważy! Paradoks?
Nie sądzę! Tak właśnie od zawsze, jak pamiętam, była prowadzona polityka gminy,
która nigdy nie szanowała „swoich” zawsze dając pierszeństwo „obcym”. Mam
nadzieję, że to niedługo się zmieni pod
rządami nowego Wójta Gminy Goworowo, który jak większość z Państwa wie, jest
długoletnim nauczycielem z naszej szkoły
właśnie!
Jeżeli chodzi o inne imprezy sportowe,
artystyczne i naukowe, to naszym przyszłym uczniom zaręczam, że kalendarz
imprez szkolnych jest bardzo bogaty i każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego, celebruje się u nas wiele innych okazji i świąt,
na których można wyżyć się artystycznie.
Dużo jest zajęć i zawodów sportowych,
a dla najzdolniejszych wiele konkursów
i olimpiad na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a czasami nawet wyżej. Zapraszamy więc nowych uczniów do nauki
w ZSP Goworowo! Rodziców zaś na różne
kursy kwalifikacyjne, dzięki którym można zdobyć nowy, ciekawy zawód. Więcej
informacji w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: (29) 7614011.
Z.A.Kordasz

III Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej

Uczestnicy festiwalu (fot. arch. SP Goworowo)

6 kwietnia 2019 r . odbył się III Międzypowiatowy Festiwal
Piosenki Zuchowej i Harcerskiej.
Uczestniczyły w nim gromady zuchowe i drużyny harcerskie
hufców ZHP Ostrołęki i Wyszkowa:
• 1 Myszyniecka Drużyna Harcerska „Wichry”
• 9 Ostrołęcka Drużyna Harcerska „KRES”
• 12 Różańska Drużyna Harcerska „Niezłomni”
• 29 Ostrowska Drużyna Harcerska ,,Pogodni”
• 7Goworowska Drużyna Harcerska ,,Zorza”

• 2 Ostrołęcka Gromada Zuchowa ,,Szare Wilczki”
• Próbna Myszyniecka Gromada Zuchowa ,,Wędrowne
Skrzaty”.
Szczególnym gościem była Pani Lidia Markiewicz Ziental ps.
Lidka, Roma - harcerka, sanitariuszka batalionu ,,Zośka”, uczestniczka Powstania Warszawskiego, dwukrotnie odznaczona Krzyżem Walecznych. Pani Lidia przybliżyła wszystkim trudne czasy
powstania. Nawet najmłodsi z uwagą i zainteresowaniem słuchali
jej opowieści oraz oglądali przywiezione odznaczenia.
Z każdym rokiem rośnie poziom artystyczny prezentowanych
utworów muzycznych, które swoim klimatem i nastrojem wprowadziły atmosferę harcerskiego ogniska.
Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni dzięki sponsorom,
którymi byli: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Wójt Gminy Goworowo, GOKS i R i Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie
oraz lokalni przedsiębiorcy: J. Romanowski, P. Ciskowski, B. i A.
Skowrońscy, M. i K. Bakuła, A. Banaszek, B. Fronczyk oraz sołtys
Goworowa- p. E. Cichowska.
Czuwaj!
Żanetta Korczakowska
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VII Powiatowy Konkurs Piosenki Uczniowskiej i Młodzieżowej NUTKA

Uczestnicy, opiekunowie oraz zaproszeni goście podczas konkursu powiatowego Nutka (fot. arch. SP Goworowo)

VII Powiatowy Konkurs Piosenki Uczniowskiej i Młodzieżowej NUTKA już za nami. Przeprowadzony został 24 maja 2019r. w Szkole
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Organizatorem i wnioskodawcą było Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny oraz
Szkoła Podstawowa w Goworowie, natomiast współorganizatorem i głównym sponsorem nagród powiat ostrołęcki. Chociaż uroczystość
ta ma formę konkursu, to starano się stworzyć taką atmosferę, żeby nie dało się odczuć rywalizacji. Organizatorom zależało na tym,
żeby zabrzmiały muzyka i śpiew, żeby młodzi, utalentowani ludzie mogli wystąpić na scenie przed publicznością. Miała to być przede
wszystkim promocja talentów. Z wypowiedzi uczestników konkursu i ich opiekunów, wiadomo, że cel został osiągnięty. W tym roku
w komisji konkursowej zasiedli: pani Władysława Niedźwiecka – nauczyciel muzyki oraz pan Piotr Grzyb – muzyk i instrumentalista.
Komisja stwierdziła, że poziom konkursu był bardzo wysoki, repertuar dobrany do warunków głosowych, żadna piosenka nie powtórzyła
się, dlatego wszystkim wokalistom przyznała miejsce, na które jej zdaniem wykonawcy zasłużyli.
W kategorii kl. I-III wyglądało to następująco:
Dwa równorzędne I miejsca przyznano:
Błażejowi Kowalakowi ze SP w Wąsewie i Natalii Zalewskiej ze
SP w Goworowie
Dwa równorzędne II miejsca przyznano: Nicoli Korgól z Rzekunia
i Aleksandrze Sówce z Pasiek
Dwa równorzędne miejsca III przyznano: Oliwii Dzwonkowskiej
z Rzekunia i Mai Pijanowskiej z Ołdak .
Natalii Zalewskiej przyznano również statuetkę ufundowaną
przez dyrektora SP w Goworowie pana Jacka Dobrzyńskiego
z dedykacją „Dla wschodzącej Gwiazdy Szkolnej Estrady”. To pan
dyrektor jest pomysłodawcą tej właśnie nagrody.
W następnej kategorii kl. IV –VI
Mai Bednarczyk z Wykrotu i Pawłowi Twardziakowi z Goworowa
komisja przyznała dwa równorzędne I miejsca.
II miejsce przyznano Dominikowi Lisowi z Wykrotu i Żanecie
Dziełak z Rząśnika Włościańskiego
III miejscem obdarowano Maję Biedrzycką z Różana, Błażeja
Szymańskiego i Adama Zalewskiego z Rzekunia.
W kategorii kl. VII-VIII i kl. III gimnazjum
Dwa równorzędne I miejsca przyznano Julii Borkowskiej z Ołdak
i Izabeli Depcie z Goworowa
Dwa II miejsca przyznano Aleksandrze Bochenek z Goworowa
oraz Paulinie Jakubowskiej z Różana
Trzy równorzędne III miejsca przyznano Alicji Brzostek
z Wąsewa, Małgorzacie Grzyb z Rzekunia oraz Natalii Szulc
również z Rzekunia.
Każdą NUTKĘ uświetniają swym występem gwiazdy
muzyczne lub taneczne. W tym roku publiczność mogła posłuchać
wspaniałego koncertu w wykonaniu pana Piotra Grzyba. Treści
utworów, które wykonał miały doniosły, mocny przekaz. Śpiewał

o realizowaniu swoich marzeń, o nadziei, uśmiechaniu się do
siebie i życzliwości. Były też słowa skierowane do ludzi, którzy
wątpią, którzy młodość mają już za sobą, ale chcą coś robić,
działać, żyć. „Jeszcze w duszy się zieleni, choć codzienność daje
w kość. Jeszcze się nie poddajemy, choć czasami mamy dość”śpiewał wokalista. Na wszystkich, ale zwłaszcza na młodych
ludziach, występ pana Piotra zrobił ogromne wrażenie. Wielu
z nich podjęło decyzję o tym, że będą uczyć się grać na gitarze, bo
zachwycili się też jego grą.
Każdy z wokalistów otrzymał nagrodę, której fundatorem
był powiat ostrołęcki. Swoją cegiełkę do festiwalu dorzucił też
Urząd Gminy Goworowo oraz prywatni przedsiębiorcy. Każdy
z uczestników konkursu, ich opiekunowie oraz goście zostali
poczęstowani
pysznym obiadem. Opiekunowie otrzymali
dyplomy z podziękowaniem. Konkurs poprowadzili Zuzanna
Nowak i Kacper Stworzjan.
Podczas NUTKI wystąpiła na scenie również drużyna
harcerska „Zorza” ze szkoły w Goworowie. Uświetniali swoimi
harcerskimi, sympatycznym i życzliwymi okrzykami festiwal,
po występie każdego solisty. Dodawali wykonawcom otuchy,
wzmacniali ich. Na krótką chwilę zawitał na konkurs pan Piotr
Kosiorek – Wójt Gminy Goworowo. Skierował do wokalistów
ważne słowa o tym, żeby realizowali swoje pasje i przekazywali
poprzez śpiew to, co im w duszy gra, bo brzmi to pięknie i jest
ważne.
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie konkursu,
pozyskanie sponsorów, zaproszenie gości i przyjęcie ich,
przygotowanie dekoracji, dyplomów i nagród były: Joanna
Gryczka, Anna Rurka, Beata Ciepierska i Edyta Waszkiewicz.
Joanna Gryczka
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Wyjątkowa uroczystość dla absolutnego autorytetu
Ilekroć mówi się o autorytetach XXI wieku, przywołuje się postać wielkiego Polaka św. Jana Pawła II. To właśnie dla niego goworowska
młodzież zadedykowała najpiękniejsze wiersze polskie. Od piętnastu lat recytuje je z okazji jego urodzin.
Czym, a właściwie kim jest autorytet? Niełatwo jest odpowiedzieć, ale zapewne większość z nas stwierdzi, że to pewien wzór, osoba, którą chcemy i potrzebujemy naśladować. Dla małego dziecka największym autorytetem jest rodzic - wzór postępowania i kopalnia
wiedzy. Kolejny etap to szkoła, a więc i rówieśnicy, którzy wywierają na nas duży wpływ. Pojawiają się pasje, zainteresowania. Oglądamy
jakieś filmy, mecze, czytamy książki. Obserwujemy życie, sposób ubierania się, samochody, piłkarzy, celebrytów. W tym momencie należy
właściwie odróżnić idola od autorytetu.

Uczestnicy uroczystości poświęconej św. Janowi Pawłowi II (fot. Piotr Wieczorek)

Słownik języka polskiego wskazuje na kilka znaczeń pojęcia
autorytet: 1. powszechnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie; posłuch, poważanie, szacunek, respekt; 2. człowiek mający
duże poważanie ze względu na swą wiedzę lub postawę moralną, stawiany za wzór do naśladowania, mający wpływ na postawy
i myślenie innych ludzi; chodząca encyklopedia; 3. ciesząca się
dużym szacunkiem instytucja, doktryna, pismo itp. Zaś pojęcie
idola definiuje jako osobę szczególnie popularną, uwielbianą, bożyszcze. Należy wziąć pod uwagę fakt, że rzeczywistość wciąż się
zmienia, świat wciąż się zmienia, zmienia się też tryb życia, co za
tym idzie, wzory do naśladowania też się zmieniają.
Oczywiście są takie autorytety jak Jan Paweł II. Można właściwie powiedzieć, że to autorytety historyczne i ukazują świat wartości jakże potrzebnych w XXI wieku. Konkurs w goworowskim
gimnazjum, poświęcony pamięci św. Jana Pawła II, to doskonała
lekcja wskazywania wartości, zdobywania wiedzy o nich. Od piętnastu lat cieszy organizatorów konkursu fakt, że młodzież chce

poznawać postać papieża, poetów i poezję polską. Organizatorom
zależało, aby spotkanie z poezją było obcowaniem z przeszłością,
tradycją, kulturą, pięknem żywego słowa, wszystkim tym czego
reprezentantem i krzewicielem był św. Jan Paweł II.
Piętnasta edycja konkursu recytatorskiego w hołdzie św. Janowi Pawłowi II rozpoczęła się od wykonania przez szkolny chór
ulubionej piosenki papieża „Barka”. Swoje umiejętności muzyczne zaprezentowały siostry Marta i Julia Dymerskie. Na uroczystość zostali zaproszeni laureaci poprzednich edycji - Oliwia
Dzbeńska, Adrianna Szewczyk, Natalia Krupka oraz Karol Zglejszewski. Komisja Konkursowa, przysłuchując się recytatorom,
spośród ich grona wyłoniła najlepszych. Najpiękniej recytowała
Aleksandra Dobkowska. Interpretacja wiersza pt. „Mazowsze”
zachwyciła członków Komisji. Julia Subzda i Bartosz Podleś to
kolejni zwycięzcy. Wyróżnienia zaś otrzymali: Kinga Sadowska,
Aleksandra Szklarczyk, Kamila Bochenek, Michał Małecki, Daria
Ptak i Patrycja Bodytka. Z wielkim apelem do młodzieży podczas
konkursu wystąpił Ziemowit Pędziwiatr - gość zaproszony przez
dyrektora szkoły. Prezenter telewizyjny zachęcał, aby młodzież
czytała, czytała, i jeszcze raz czytała książki.
Zadanie wychowywania młodego pokolenia należy do nas
dorosłych. Młodzi ludzie są przyszłością świata i od nich zależą
dalsze jego losy.
Konkurs pod nazwą „Najpiękniejsze wiersze polskie w hołdzie
św. Janowi Pawłowi II”, który odbył się 31 maja 2019 r., zorganizowali: Agnieszka Kosiorek, Ewa Lubiak – nauczycielki w Szkole
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie oraz Parafii
Rzymskokatolickiej w Goworowie.
Nie lękajcie się i zróbcie coś – coś dobrego!
Agata Majk

Poznajemy świat na wycieczkach.
Maj i czerwiec to miesiące, w których przyjemnie jeździ się na
wycieczki. W Szkole Podstawowej w Kuninie zorganizowano dwie
wycieczki: 16 maja do Łomży i 5 czerwca do Warszawy.
Dzieci z przedszkola i uczniowie klasy I uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Głównym
celem wycieczki było obejrzenie spektaklu „Miś Tymoteusz” w
wykonaniu profesjonalnych aktorów, rozbudzenie zainteresowań
teatralnych dzieci oraz uczenie się kultury odbioru sztuki. Dzieci
oglądając spektakl doświadczyły wielu przeżyć, uśmiechały się i
z ogromnym zainteresowaniem śledziły losy głównego bohatera
Tymoteusza.
Kolejną atrakcją wycieczki była wizyta w Papugarni. Dzieci
podziwiały przepiękne duże i małe papugi i słuchały ich głośnego
„gadania”. Oswojone ptaki siadały dzieciom na głowach, na rękach i ramionach. Na zakończenie wycieczki wybraliśmy się do
Sali Zabaw „Mrowisko”. Tam czekało na dzieci wiele ciekawych
atrakcji. Pobyt w sali zabaw pozwolił doskonalić sprawność fi-

zyczną dzieci oraz świetnie bawić się w radosnej atmosferze.
Na kolejną wycieczkę wybrali się głównie uczniowie klas
II i III oraz niektórzy rodzice. Pierwszym punktem programu
była wizyta w Manufakturze Czekolady. Uczestniczyliśmy tam
w warsztatach czekoladowych, zapoznaliśmy się z historią ziarna
kakaowca, mogliśmy wziąć je do ręki, ugryźć, a finalnie napić się
pysznej, prawdziwej czekolady. Jednak największe zainteresowanie wzbudziła możliwość ozdobienia własnej tabliczki czekolady,
którą każdy uczestnik zabrał do domu.
Kolejnym punktem programu było obejrzenie filmu w Multikinie pod tytułem „Pokemon, detektyw Pikachu”. Nie ma chyba
dziecka, które nie znałoby Pikachu, kultowej postaci Pokemonów.
Ostatnią atrakcją tego dnia był wjazd windą na 30 piętro Pałacu
Kultury i Nauki i podziwianie panoramy Warszawy. Pogoda tego
dnia była idealna, więc widzieliśmy Warszawę aż po horyzont.
Był też czas na zakup pamiątek i zdjęcia.
Dorota Kubiak
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Potrafię czytać już w przedszkolu
Nauka czytania jest jednym z wyzwań, z którymi zmaga się dziecko na początku swojej drogi edukacyjnej. Wydaje się, że czytanie jest
banalnie proste, jednak jest tak tylko w przekonaniu dorosłych. Opanowanie płynnego czytania jest długotrwałym procesem, a umiejętność czytania ze zrozumieniem w dużym stopniu przekłada się na sukcesy szkolne dziecka. Dzieci proces ten kojarzą z nerwowym spędzaniem czasu nad książką, a także z ciągłym stresem. Nauczyciele, rodzice i wychowawcy zastanawiają się, jak nauczyć dziecko czytać,
aby nie musiało się denerwować i przeżywać niepotrzebnych stresów. Nauka czytania może być świetną zabawą i nie są potrzebne do tego
żadne książki i elementarze. I właśnie o tym przekonaniu dowiedzieli się nauczyciele z Przedszkola Samorządowego w Goworowie, którzy
uczestniczyli w szkoleniu pt. „Odimienna Metoda Nauki Czytania wg koncepcji Ireny Majchrzak”. Obecnie skutecznie przekazują zdobytą
wiedzę w swoich oddziałach przedszkolnych.

Przedszkolaki podczas zajęć (fot. Agnieszka Dudziec)

Odimienna Metoda Nauki Czytania jest programem edukacyjnym, mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Źródłem inspiracji dla autorki była filozofia i wskazówki Marii Montessori. Podstawowym
celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym.
Program może być stosowany w każdym przedszkolu.Według dr
Ireny Majchrzak: „Najważniejsze to mieć zaufanie do rozumu
dziecka. Ono naprawdę wie, w jaki sposób wykorzystać swój intelekt. Nie próbujmy za nie układać klocków wiedzy, nawet gdybyśmy byli pewni, że znamy jedyną prawidłową kolejność i wydaje nam się, że narzucenie naszego toku myślenia jest jedynym
słusznym działaniem. Niejednokrotnie okazuje się bowiem, że samodzielne odkrycia małego dziecka zdumiewająco wyprzedzają
zaplanowane wcześniej harmonogramy”.1 W metodzie tej chodzi
o to, aby dzieci zrozumiały, na czym polega istota problemu i należy włączać jak najwięcej praktycznych doświadczeń. Bardzo ważne w stosowaniu Metody Odimiennej jest indywidualne podejście
do każdego dziecka. Dlatego na początku procesu nauki dziecko
poznaje znaczenie napisanego słowa; słowa, które zna od urodzenia. Jest to jego własne imię. Imię dziecka, ale także imię każdego
z nas jest dla nas bardzo ważne, budzi duże emocje, jak również
otwiera świat w dużych wymiarach. W Metodzie Odimiennej
zakłada się, że dziecko zna całą stronę fonetyczną wyrazów, bo
w przeciwnym razie nie potrafiłoby mówić w danym języku. Od
urodzenia zbiera doświadczenia w domu, potem w przedszkolu,
a na końcu poprawnie mówi. Coś, czego nie zna, to pismo. Aby
dziecko mogło poznać pismo, musi zaangażować swój wzrok. Napisane przez nauczyciela imię dziecka jest kluczem otwierający
świat pisma. Na początku dziecko poznaje litery swojego imienia. W przeciwieństwie do metody tradycyjnej nie jest to jedna
litera, tylko wszystkie litery występujące w imieniu dziecka. Do
zabawy w poznawanie znaczenia pisma każde dziecko wchodzi
z własnym zasobem liter. Po pewnym czasie zaczyna poznawać

litery imion koleżanek i kolegów. Dzieje się to w bardzo
naturalny sposób. Zamiast dawać dzieciom ćwiczenia
słuchowe, dajemy dziecku możliwość obcowania wzrokiem ze wszystkimi literami, które w tym wypadku
mają dla dziecka bardzo emocjonalny wydźwięk, bo są
to litery, które osobiście do niego należą i nie są ulotne
jak głoski. Litery napisane dla dziecka istnieją. Może
się im dowolnie przyglądać, analizować wzrokiem,
porównywać z innymi zapisanymi imionami. Za zasłoną liter ktoś się ukrył i dziecko szybko odnajduje tę
osobę. Najpierw tym kimś jest ono samo, potem inne
dzieci. W ten sposób dzieci wchodzą bardzo szybko
i z entuzjazmem w krąg ludzi czytających. Porównując
zapis swojego imienia z zapisami innych imion dziecko
zdaje sobie sprawę, że każde znaczące zapisane słowo
ma stałą kombinację liter. Po ćwiczeniach i zabawach
z imionami następuje nazywanie słowem pisanym wszystkiego,
co nas otacza, na przykład zabawek, mebli, części naszego ciała, części ubrania itd.; tworzymy kolejne wizytówki z nazwami
różnych rzeczy i umieszczamy je w sali przedszkolnej, na placu
zabaw, w jadalni, szatni, łazience. Proponowana metoda nauki
czytania ma wiele zalet. Po pierwsze- nie stosujemy do nauki czytania podręczników, wprowadzamy działanie i zabawę ruchową.
Po drugie- stwarzamy sytuację zachęcającą do współpracy z kolegami, wykluczając rywalizację w nauce czytania. Dzięki zabawie
w „Nazywanie świata”, dziecko, które uczy się czytać, nie ma do
czynienia ze słowami sztucznie i infantylnie napisanymi. Posługujemy się wyłącznie rzeczownikami konkretnymi, więc „regał”,
„miś”, „krzesło”, „stół”, „bluzka” , „książka” itd. Praca jest poważna, ale forma – zabawowa i radosna, sprawiająca dzieciom wielką
frajdę. Nauczyciel pomaga tylko w wyjątkowych sytuacjach, bo na
ogół dzieci pomagają sobie nawzajem. Naukę odimienną metodą
można rozpoczynać z dziećmi trzyletnimi, które po raz pierwszy
przychodzą do przedszkola. 2
W naszym przedszkolu metoda ta została wprowadzona
przez Urszulę Kordasz po ukończeniu szkolenia w kwietniu 2018
roku w kończącej grupie 5-latków, od września 2018 r. Barbara
Ostrowska i Wiesława Wasilewska wprowadziły metodę w obecnej grupie pięciolatków, natomiast Urszula Kordasz wprowadziła
w grupie 3-4 latków od półrocza 2019 r. Kończąc rok 2018/2019
możemy podzielić się sukcesami naszych wychowanków. Dwoje
dzieci z grupy starszaków płynnie czyta. Są to dziewczynki Daria Kuśmierczyk i Marianna Brejnak. Poza tym większość dzieci
zna literki, składają proste wyrazy w jedną całość i rozumieją ich
znaczenie. Efekty, jakie mają dzieci z zastosowania tej metody, są
bardzo dobrze odbierane przez rodziców, gdyż sami wiedzą, jak
ważna jest umiejętność czytania.
Barbara Ostrowska
1) Irena Majchrzak - W obronie dziecięcego rozumu. Kraków. 2007. str. 19
2) Materiały własne ze szkolenia Odimienna Metoda Nauki czytania wg. koncepcji Ireny Majchrzak
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Szkolny Konkurs Recytatorski poezji Jana Brzechwy i Juliana Tuwima

Nagrodzeni w konkursie (fot. arch. SP Kunin)

Wiersze dla dzieci to pewien rodzaj zabawy i nauki. Rymowanki i wyliczanki są bardzo popularne wśród najmłodszych. Cytując
Wisławę Szymborską „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”.
Wiersze dla dzieci to forma literatury dla najmłodszych.
Dzieci kochają wiersze! „Okulary” i „Dyzio Marzyciel” Juliana

Tuwima są lubiane wśród młodszych i starszych. Jan Brzechwa
i jego „Kaczka dziwaczka”, „Ślimak”, „Zoo” i „Entliczek – pentliczek” to rymowane utwory, które dzięki swojej budowie na długo
zapadają w pamięci. Wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima są zabawne,
rozśmieszają dzieci, inne pouczają i przedstawiają piękno otaczającego dziecko świata.
31 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Kuninie odbył się
konkurs recytatorski „Brzechwa & Tuwim”. Wzięły w nim udział
dzieci z przedszkola i uczniowie klas I –III. Celem konkursu było
zapoznanie z twórczością J. Brzechwy i J. Tuwima, rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci, a także pokonywanie nieśmiałości.
Konkurs przebiegł w serdecznej i miłej atmosferze. Występom
dzieci towarzyszyły wielkie emocje. Dzieci pięknie nauczyły się
na pamięć nawet bardzo długich wierszyków i mimo tremy, fantastycznie wystąpiły przed zgromadzoną publicznością. Wśród
recytowanych wierszy znalazły się następujące utwory: Kotek,
Abecadło, Kwoka, Tańcowała igła z nitką.
Każdy z laureatów konkursu otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową w postaci książki. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne
upominki.
Anna Kozłowska

Brawo dla Dominiki ze Szkoły Podstawowej w Kuninie.
Wielki sukces osiągnęła Dominika Kozłowska, uczennica Szkoły Podstawowej w Kuninie, która wykonała pomysłową pracę plastyczną techniką kolaż i zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”.
Głównym organizatorem konkursu na Mazowszu był
Oddział Regionalny KRUS w Warszawie. Tegoroczna edycja przebiegająca pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna
pracuje a dziecko obserwuje”. Celem konkursu była popularyzacja pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą
dzieci na terenie gospodarstwa rolnego oraz poszerzanie ich
wiedzy na temat bezpieczeństwa na terenach wiejskich. Laureatka odebrała pamiątkowy dyplom oraz atrakcyjną nagrodę rzeczową. Dominice serdecznie gratulujemy zwycięstwa
i życzymy kolejnych sukcesów.
Sylwia Zięba

Nagrodzeni Dominika w raz z opiekunem (fot. arch. SP Kunin)

Dzień Dziecka profilaktycznie i na sportowo w Kuninie.

Obchody Dnia Dziecka (fot. arch. SP Kunin)

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej
w Kuninie miały na celu promowanie zdrowego stylu życia. Impreza odbyła się 3 czerwca 2019 r. na boisku szkolnym we współpracy
z rodzicami i gośćmi.

Na rozgrzewkę zumbę poprowadził Ireneusz Pepłowski.
Następnie odbyły się zawody w biegach sprinterskich w czterech kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali medale, a
najlepsi dodatkowo zostali wyróżnieni złotymi pucharami.
Dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się pokaz przybyłej
do szkoły Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuninie. Najmłodszym czas umiliły skoki na trampolinie. Uczniowie pogłębili
także wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dzięki zajęciom przeprowadzonym przez Grupę Ratowniczą „Nadzieja” z Ostrołęki, a przygotowane quizy z nagrodami były dla dzieci atrakcyjnym sprawdzianem.
O tym, jak ważne w życiu człowieka jest zdrowe odżywianie, opowiadała uczniom dietetyk Sylwia Szewczyk. Dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci posiliły się kiełbaskami z grilla, a na deser
pałaszowały lody.
M. Twardziak
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43. rocznica kapłaństwa ks. proboszcza Józefa Kacperskiego
KAPŁAN - to on w imieniu Boga przyjmuje nas do wspólnoty wierzących, on uczestniczy we wszystkich sakramentach od chrztu świętego po sakrament chorych – przez bierzmowanie, pokutę, Eucharystię i sakrament małżeństwa. Przez cały czas obecny jest w naszym
życiu, jest świadkiem naszych radości, sukcesów, wszelkich życiowych porażek, udziela nam rad i czasami napomina. We wszystkich
momentach naszego życia Chrystus przychodzi do nas za pośrednictwem kapłana.

Obchody 43. rocznicy kapłaństwa proboszcza parafii w Kuninie (fot. arch. SP Kunin)

6 czerwca 2019 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej
w Kuninie uczestniczyli we Mszy Świętej
koncelebrowanej przez siedmiu kapłanów,
którzy dziękowali Bogu za 43 lata posługi kapłańskiej. Jednym ze świętujących
rocznicę kapłanów był ksiądz proboszcz

Józef Kacperski z parafii w Kuninie.
Uczniowie przygotowali oprawę liturgiczną Mszy Świętej, a następnie przedstawili program słowno-muzyczny pt.
„Zamyślenia o kapłaństwie”. Były życzenia od uczniów, pracowników szkoły, samorządowców, strażaków, Klubu Seniora

i wspólnot parafialnych.
„43 lata temu Jezus Chrystus spojrzał
na Was i uczynił rybakami ludzkich serc.
Z wiarą i ufnością przyjęliście powierzone
zadanie i spełniacie swoje kapłańskie powołanie. Głosicie słowo Boże, dzieląc się
Dobrą Nowiną, towarzyszycie wiernym
z modlitwą w sercu, prowadząc ich szlakiem wiary. Razem z Wami dziękujemy
dziś Bogu za te lata posługi kapłańskiej
pełne radości i trudu, doświadczeń i zmagań. Niech Wasze wysiłki przełożą się na
ogrom skarbów zgromadzonych w niebie. Na kolejne lata posługi kapłańskiej
pragniemy życzyć miłości Boga, opieki
Maryi, ludzkiej dobroci, zdrowia i tego,
abyście pozostawili po sobie wiele pięknych Bożych śladów w ludzkich sercach.
Szczęść Boże! - życzą uczniowie Szkoły
Podstawowej w Kuninie”.
Uczniów przygotowali nauczyciele Sylwia
Zięba, Katarzyna Dzwonkowska i Konrad
Drabot.
Katarzyna Dzwonkowska

Gminny konkurs czytelniczo – plastyczny „Legendy i podania polskie”
Kto czyta – żyje wielokrotnie.
Kto zaś z książkami obcować nie chce – na jeden żywot jest skazany.
						Józef Czechowicz

Po co czytamy książki? Bo chcemy… bo lubimy… bo zaspakajamy ciekawość świata. Czytanie książek jest świetną odskocznią od codziennych spraw i każdy wie, że książka wycisza, uspokaja, a ta czytana wieczorem daje szansę na dobry sen. Warto więc zadbać o to, by
książka stała się naszym przyjacielem. Wiele na tym możemy zyskać!

Wręczenie nagród podczas konkursu (fot. arch. SP Kunin)

Wszyscy wiedzą, że kontakt z książką dostarcza czytelnikom
wzorów pisania i mówienia, pozwala poznawać nowe słownictwo
i formy gramatyczne, obserwować pisownię różnych wyrazów,
pomaga w opanowaniu języka literackiego, rozwija wyobraźnię
i świadomość czytelniczą, umożliwia odbiór informacji, uzupełnia wiedzę. Poza tym, czytanie to miła i przyjemna rozrywka.
Po wybrane legendy i podania polskie sięgnęli uczniowie klas

czwartych ze szkół podstawowych z terenu gminy Goworowo,
którzy przygotowywali się do Gminnego konkursu czytelniczo
– plastycznego „Legendy i podania polskie”. Konkurs odbył się
30 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Kuninie. Przebiegał w
dwóch etapach. W części czytelniczej uczniowie rozwiązali test ze
znajomości treści legend i podań polskich przeczytanych samodzielnie, wskazanych w wykazie. W części plastycznej uczestnicy
konkursu wykonali bardzo ciekawe prace plastyczne do wylosowanego i wysłuchanego fragmentu legendy „Podanie o Lechu”.Po
dokonaniu oceny prac pisemnych i plastycznych wyłoniono trzy
osoby, które zajęły I miejsce oraz dwie, którym przyznano wyróżnienie. Atrakcyjne nagrody książkowe dla laureatów oraz wszystkich uczestników konkursu zostały zakupione przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Goworowie i wręczone przez kierownik
biblioteki Ewę Wyrębek i dyrektora szkoły Pawła Jagielskiego.
Konkurs zorganizowały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej
w Kuninie: J. Łojek, B. Sotomska, M. Twardziak we współpracy
z bibliotekarką Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, Filia w Kuninie – B. Kwiecińską.
Bożena Sotomska
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Festyn w Pasiekach

Uczestnicy festynu (fot. A. Ruszczyk)

27 maja 2019 r. do Szkoły Podstawowej w Pasiekach zawitały
całe rodziny. Powodem zdarzenia był festyn rodzinny, którego
organizatorami była Rada Rodziców, uczniowie oraz Rada Pedagogiczna.Okazją do spotkania się całej społeczności szkolnej, ale
również społeczności lokalnej, był Dzień Matki i Dzień Taty. Organizatorzy postanowili połączyć te dwa ważne dni w jeden i spędzić
go wspólnie z całymi rodzinami. Pogoda tego dnia była idealna,

frekwencja dopisała, dzięki temu uczestnicy mogli miło spędzić
czas korzystając z przygotowanych atrakcji.
Zgromadzonych gości przywitał dyrektor szkoły Adam
Grabowski i zaprosił do obejrzenia części artystycznej,
przygotowanej przez uczniów. Przedszkolacy i uczniowie
z klas I-VIII zaprezentowali wiersze, piosenki, inscenizacje oraz życzenia, które dedykowane były dla mam i tatusiów.
Po części artystycznej uczniowie oraz rodzice zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. W czasie imprezy można było wziąć
udział w różnych konkurencjach sportowych, zespołowych i indywidualnych. Dzieciom podobał się kącik kosmetyczny, oblegany przez cały czas trwania festynu, w którym można było pomalować swoją buzię w różne ciekawe wzory, włosy oraz paznokcie.
Uczestnicy festynu mogli także sprawdzić, co znajduje się w strażackim pojeździe. Ci, których interesuje sztuka, wykonywali prace plastyczne o tematyce rodzinnej. Nikt się nie nudził. W czasie
festynu jego uczestnicy mogli też wziąć udział w loterii fantowej.
Festyn zgromadził większą część społeczności lokalnej, całe rodziny aktywnie i wspólnie spędziły ten czas, który był przeznaczony właśnie dla nich, a tak często nam go brakuje.
A. Skrzecz

XV festiwal piosenki uczniowskiej

Uczestniczka podczas konkursu (fot. A. Skrzecz)

Pierwszego Dnia Wiosny -21 marca- w Szkole Podstawowej
w Pasiekach odbył się XV Gminny Festiwal Piosenki Uczniowskiej. Wydarzenie to na stałe wpisało się w bogatą tradycję szkoły.
Od piętnastu lat w Pasiekach uczniowie z całej gminy Goworowo
prezentują swoje umiejętności wokalne, walcząc o najwyższe laury i uznanie w oczach jury, a także całej społeczności szkolnej.
Nad przygotowaniem i organizacją Festiwalu czuwał jak co roku
Mariusz Fidelis. Uroczystego otwarcia XV Festiwalu dokonał dyrektor Adam Grabowski. Konferansjerzy, w których role wcieliły
się Julita Brejnak oraz Natalia Retes, przeprowadziły publiczność
po kolejnych występach wykonawców indywidualnych. W prze-

rwie, podczas której jury opracowywało werdykt, dzieci posiliły
się pyszną zupą.
Po przerwie jury ogłosiło wyniki oraz rozdano nagrody książkowe, jak co roku ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie, a także nagrody rzeczowe od sponsorów:
WORD Ostrołęka, Sejmiku Województwa Mazowieckiego, firmy
Uniqa.
Kategoria klasy 0 - I
1. Aleksandra Sówka
2. Tymoteusz Prekiel
3. Olga Strzałkowska
Kategoria klasy II - III
1. Natalia Zalewska
2. Klaudia Orłowska
3. Aleksandra Zwierzyńska
Kategoria klasy IV - VI
1. Paweł Twardziak
2. Maria Wieczorek
3. Natalia Plotzke
Kategoria klasy VII - VIII
1. Izabela Depta
2. Aleksandra Bochenek
3. Julia Plotzke
M. Fidelis
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Zdrowe jedzenie

Uczniowie podczas akcji profilaktycznej (fot. arch. SP Pasieki)

Drugie śniadanie jest często niedocenianym lub pomijanym
elementem codziennej diety, chociaż jego spożywanie przynosi
same korzyści. Dzięki dodaniu tego posiłku do naszej diety unikniemy kilkugodzinnych przerw w jedzeniu, co pozytywnie wpłynie
nie tylko na zdrowie, ale także na wyniki naszej nauki.

Zwykle nie mamy czasu na zjedzenie pożywnego drugiego
śniadania. Zamiast zabierać ze sobą samodzielnie zrobiony posiłek, kupujemy niezdrowe przekąski, które podjadamy do momentu, aż będziemy mieli okazję zjeść dobry obiad.
Aby uświadomić dzieciom jak ważne jest spożywanie zdrowego i wartościowego drugiego śniadania, przeprowadziliśmy
w naszej szkole akcję Zdrowe jedzenie, zdrowe myślenie. 27 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Pasiekach przekonali się, że
to co zdrowe może być również pyszne. Około godziny 10.00 na
stolikach pojawiły się kolorowe, zdrowe i smaczne kanapki dla
dzieci i nauczycieli. Śniadanie przebiegało w przyjemnej atmosferze, a smakowite przekąski zachęcały do długiego delektowania się posiłkiem. Uzupełnieniem akcji było obejrzenie filmu nt.
zdrowego odżywiania. Następnie uczniowie przygotowali znakomite owsianki z owocami, które zabrali ze sobą do domów. Pomysłodawcami i organizatorkami akcji były opiekunki koła Leśna
Edukacja.
Adam Grabowski

Wakacje z GOKSiR
LIPIEC

1.07 – Zawody Łyżworolkarzy. Plac targowy godz. 10.00 ognisko przy altance
2.07 – Turniej UNIHOKEJA. Boisko Orlik godz. 10.00
5.07 – Spływ kajakowy po rzece Orz godz.10.00 - 13.00, ognisko przy altance w Goworowie
6.07 – Turniej Dzikich Drużyn w PIŁKĘ NOŻNĄ. Boisko Orlik godz. 10.00
8.07 – Turniej Badmintona godz. 10.00
9.07 – Wodne zabawy: turniej siatkówki balonowej, robienie baniek mydlanych godz. 10.00
10.07 – Warsztaty techniczno – plastyczne. GOKSiR Goworowo, godz. 11.00
11.07 – Wycieczka do „STACJA GRAWITACJA”, Warszawa
12.07 - „Noc z gwiazdami pod gwiazdami” SZARŁAT 2019 godz. 17.00 impreza plenerowa
15.07 - Wycieczka rowerowa ( Goworowo – Zaorze – Szarłat – Goworowo ) godz. 10.00-15.00
16.07 – Stare i nowe gry podwórkowe godz.10.00
18.07 – Wycieczka do PARKU DINOZAURÓW, Wasilków k/Białegostoku
20.07 – Turniej Dzikich Drużyn w PIŁKĘ SIATKOWĄ. Boisko Orlik godz. 10.00
23.07 – Zabawy z chustą animacyjną. GOKSiR Goworowo, godz. 11.00
25.07 – Wycieczka do CENTRUM NAUKI KOPERNIK, Warszawa

SIERPIEŃ

5-9.08 - Wakacyjne zajęcia stacjonarne w godz.9:00-13:00 (odpłatne 40 zł/dzień)
12-13-14.08. - „Z obiektywem w plener” – warsztaty fotograficzne, godz.10:00
13.08.2019 - „ Maraton filmowy”, w godz. 20.00 - 07.00
22-23.08 – Dni otwarte pracowni muzycznej, godz.12:00-13:00
26.08 – 27.08 – Animacje oraz zajęcia sportowe o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Kuninie. (czas trwania zajęć – 3 godz. )
DODATKOWO! Odbędą się czwartkowe zajęcia z Ju jitsu, o godz.10.00.
LIPIEC – 11.07, 18.07, 25.07.
SIERPIEŃ – 1.08, 22.08, 29.08 w Szkole Podstawowej w Goworowie. Osoby spoza grupy – 5zł.
Zapraszamy również do korzystania z wakacyjnych ofert w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance
oraz Świetlicy Info Bank w Brzeźnie
*Ilość miejsc na każde zajęcia ograniczona, a ich terminy mogą ulec zmianie.
** Szczegóły turniejów pojawią się już wkrótce, na oddzielnych plakatach informacyjnych

Bieżące informacje na naszej stronie www.goksirgoworowo.pl lub facebook odwiedzajcie!!
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Goworowo w dwudziestoleciu międzywojennnym. (cz.2)
Zgodnie z zapowiedzią chciałbym pokrótce opisać życie gospodarcze Goworowszczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym. Na terenie gmin Goworowo i Szczawin (istniejącej do 1936 r.) główną gałęzią gospodarki było rolnictwo. Własność najlepszych gruntów rolnych skupiona była w majątkach
ziemskich należących pod koniec lat trzydziestych do rodzin: Glinków, Górskich, Marchwickich, Zambrzyckich, Rościszewskich, Rudnickich i Lendziszewskich.1 Pozostałe słabsze ziemie uprawiane były przez rodziny pochodzenia szlacheckiego w zaściankach oraz przez ludność chłopską (na temat podziałów społecznych wynikających z pochodzenia społecznego napiszę przy innej okazji). W majątkach ziemskich, folwarkach, nowocześnie zarządzanych, stosowano najnowsze rozwiązania w uprawie, hodowli i technice rolniczej. W gospodarstwach chłopskich prowadzono gospodarkę ekstensywną
opartą na ciężkiej pracy fizycznej całych rodzin. Podstawową działalnością rolniczą była uprawa zbóż, roślin motylkowych, okopowych oraz hodowla
wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Roślinami, których dziś nie spotkamy, były: mak, len, konopie czy proso.
Samo Goworowo, jak już pisałem, podzielone było na Goworowo
osadę i Goworowo Probostwo (położone na zachód od kościoła). Na
Probostwie mającym charakter wiejski przeważały gospodarstwa rolne.
W Goworowie osadzie skupionej wokół Rynku o przewadze ludności
żydowskiej głównym zajęciem było rzemiosło i handel. W latach dwudziestych czynne były w Goworowie: 3 młyny (dwa wiatraki braci Wildeman na „Glinkach” - okolice ulicy Szkolnej i młyn motorowy Rydza
na Probostwie – ulica Sienkiewicza), 2 olejarnie, kaszarnia (w okolicach
dzisiejszej poczty), gorzelnia i jedyna w powiecie ostrołęckim Spółdzielnia Olejarska.2 Rzemiosło było reprezentowane przez 50 szewców (prawie wyłącznie Żydów), 10 kowali, 10 cieśli, 10 stolarzy, 20 krawców (w
większości Żydów). Poza tym wyrabiano kołowrotki, krosna i półkrosna.
Wytwarzano pustaki, kręgi studzienne i przepusty.3 Wspomniani szewcy
byli symbolem Goworowa. To oni w dużej mierze dostarczali obuwie dla
Ostrołęki i okolic, w tym oficerki dla ułanów w Wojciechowicach. Wystawiali swe wyroby na wszystkich targach i jarmarkach, a zwłaszcza na
tzw. Jarmarku Janowskim, który w św. Jana (24 czerwca) odbywał się w
Ostrołęce.4
W latach 1928 – 1933 część Goworowa wraz z kościołem, plebanią,
wikariatem i Domem Parafialnym została zelektryfikowana. Energia
dostarczana była z młyna motorowego Żyda Rydza. Mimo trudnośći
finansowych gminy udało się zrealizować inwestycje służące upiększeniu osady i poprawieniu warunków życia mieszkańców. Od 1929 roku
zaczęto brukowanie Rynku i uliczek w Goworowie. Nastepnie wybrukowano ulice i drogi wiodące do Goworowa od strony stacji kolejowej,
Brzeźna, Szczawina i Grodziska. Bruk spełniał swą funkcję do końca lat
70-tych XX wieku, a do dzisiaj zachowały się jego fragmenty. 3 kwietnia
1935 r. pod przewodnictwem starosty Franciszka Kulikowskiego odbyło
się posiedzenie Wydziału Powiatowego w Ostrołęce z udziałem wojewody białostockiego gen. Stanisława Pasławskiego. Posiedzenie dotyczyło
rozwiązywania problemów administracyjno-gospodarczych powiatu.
Podjęto na posiedzeniu uchwałę nr 31 o treści: „Wobec osiągnięcia w
okresie gospodarczym 1934/35 znacznego zysku z przedsiębiorstwa Rzeźni w Goworowie (obecnie budynek zajmowany przez zakład „Cynaderka”
przyp. autora) w stosunku do lat ubiegłych, przyznać i wypłacić lekarzowi
weterynarii Eufemii Fischerowej premję czystego zysku w wysokości 50%
osiągniętej nadwyżki ponad 5.000 zł za pełnienie obowiązków administracyjnych”.5
W okresie międzywojennym trwała rywalizacja polsko-żydowska w
dziedzinie handlu. Działały w Goworowie sklepy w wielu branżach, których większość przestała istnieć z chwilą wybuchu wojny. Oto niektóre
z nich:
Sklepy spożywcze:
•
Perła Rochman, sklep spożywczy od 1929 r.
•
Jankiel Kachan, sklep spożywczo-kolonialny od 1931 r.
•
Henia Ozdoba, sklep spożywczy od 1931 r.
•
Pejsach Borensztajn, sklep spożywczy od 1932 r.
•
Szloma Bocian, sklep spożywczy od 1932 r.
•
Fejga Frydman, sklep spożywczo-galanteryjny od 1932 r.
•
Bolesław Rosół, sklep spożywczy od 1928 r.
•
Władysława Błońska, sklep spożywczo-kolonialny od 1932 r.
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Sklepy mięsne:
•
Mata Olek, jatka od 1930 r.
•
Pinchas Denda, sprzedaż mięsa od 1932 r.
Herbaciarnie:
•
Antoni Dudziec, herbaciarnia i wypiek chleba od 1928 r.
•
Anna Dudziec, herbaciarnia od 1930 r.
•
Genowefa Dudziec, herbaciarnia od 1932 r.
Sklepy galanteryjne:
•
Brojna Potasz, sklep galanteryjny od 1929 r.
Sklepy obuwnicze:
•
Szmul Winer, sprzedaż skór i przyborów szewskich od 1923 r.
Sklepy monopolowe:
•
Szyja Rozen, piwiarnia od 1930 r.
•
Necha Grudka, handlowy skład piwa od 1932 r.
Apteki:
Helena Gościcka
Artykuły przemysłowe:
•
Wolf Gerlic, sklep żelazny od 1932 r.
Narzędzia i maszyny:
•
Toszek Taus, sprzedaż narzędzi rolniczych od 1928 r.
•
Rajca Frydman, manufaktura od 1931 r.
Odzież i tkaniny:
•
Gołda Szejniak, sklep bławatno-bawelniany od 1932 r.
Wielobranżowe:
•
Janina Ratyńska, od 1928 r.
Skup:
•
Gersze Blumsztejn, handel zbożem i przetworami zbożowymi
od 1928 r.6
Przed wojną Goworowszczyzna była stałym dostawcą żywności na
rynek warszawski. Obok produktów mleczarskich, wędlin i ryb, popularnym przysmakiem były łowione w Orzu raki. Transportowano je
wozami w wiklinowych koszach, z których wydawały charakterystyczny
chrzęst. Innym towarem wymagającym oryginalnego transportu były
gęsi. Do Warszawy były pędzone stadami i, aby nie starły w drodze łap,
„podkuwano” je przepędzając po rozgrzanej smole, która po wystygnięciu tworzyła na łapach „buty”. Tak przygotowane do drogi stada wydawały słyszalny z dalega tupot.7
Życie społeczne i gospodarcze pod koniec lat trzydziestych dynamicznie się rozwijało. Poprawiały się stopniowo warunki życia i zamożność społeczeństwa. Wszystko to zostało zniweczone przez wybuch II
wojny światowej, o czym w następnym numerze biletynu.
Piotr Kosiorek
1. J.Gołota , Ostrołęka. Miasto i powiat w okresie międzywojennym, Ostrołęka 2000, s. 234
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