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To dzień, w którym pożegnaliśmy naszego współpracownika, kolegę, przyjaciela

ś.p. Arkadiusza Kuśmierczyka.

Animatora kultury, instruktora muzyki, multiinstrumentalistę, akustyka, pasjonata.
Śmierć jest zawsze wielkim ciosem, ale kiedy nagle i tragicznie ginie młody człowiek, ból uderza ze zdwojoną siłą. Tak bardzo nie potrafimy zrozumieć tego, co się stało.
Tak bardzo nam Ciebie brakuje…
W tym roku, 1 lipca minęło czternaście lat Twojej pracy w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w
Goworowie, a każdy rok niósł za sobą nowe wyzwania, nowe doświadczenia, kolejne grono muzycznych talentów. Arek był wyjątkowym człowiekiem, nie tylko kolegą z pracy, on przede wszystkim był naszym przyjacielem.
Zawsze można było na nim polegać, tak samo w życiu prywatnym jak i zawodowym. Sumienny i pracowity. Był
człowiekiem, który miał pasje i krok po kroku realizował postawione sobie cele. Miłością do muzyki zarażał
innych. Kiedy grał, w jego oczach widać było prawdziwą radość. Zawsze z uśmiechem witał swoich muzycznych
uczniów. Odszedł od nas wspaniały człowiek. Dla nas - współpracowników - był przyjacielem, na którego zawsze mogliśmy liczyć.

Drogi Arku. Byłeś, jesteś i będziesz dla nas wyjątkowy, niezastąpiony.
Do zobaczenia Przyjacielu… kiedyś tam u celu…

Agata Majk
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Działania inwestycyjne Gminy Goworowo w III kwartale
2019 roku

Wokół nas żółkną już liście, a temperatura gwałtownie spada. Jednak ostatni kwartał w inwestycjach gminnych był okresem
bardzo gorącym. I nie tylko z powodu aury, która tego lata była bardzo korzystna dla prac budowlanych. Rozpoczęto wiele nowych zadań, jak również kontynuowano te wcześniej zainicjowane. Prowadzone są także kolejne prace przetargowe, projektowe
i przygotowywane są następne wnioski o dofinansowanie.
Firma VIKBUD Robert Wierzbowski z Ostrołęki za kwotę
265 729,69 zł brutto wykonała zadanie pn. „Przebudowa dróg na
terenie gminy Goworowo” – część 1 Przebudowa dróg w Goworowie. Nowa nawierzchnia asfaltowa została ułożona na drodze
wewnętrznej, odchodzącej od ulicy Szkolnej przy cmentarzu,
a na ulicy Przechodniej powstała nowa nawierzchnia asfaltowa
i chodniki. Wykonawcy weszli także na place budowy zadania
pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz
i Narew w gminie Goworowo. Etap IV”. Firma BRUKTIM Usługi
Budowlano – Projektowe Sylwester Barański z Ostrołęki za kwotę
220 000,00 zł brutto wykonała zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie”, polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od oczyszczalni ścieków w Brzeźnie do
pierwszych zabudowań od strony Goworowa. Natomiast firma
MULTI-KOM Andrzej Nakielski z Ostrołęki do końca listopada
powinna wykonać zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Daniłowie i Szczawinie”. Prace są bardzo zaawansowane,
a ich wartość umowna to 1 352 000,00 zł brutto. Gmina Goworowo złożyła także wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
o udzielenie preferencyjnej, umarzalnej do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych pożyczki, który jest obecnie procedowany
w ww. instytucji.
Na przełomie czerwca i lipca podpisano także umowy z wyłonionymi w przetargach wykonawcami inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ponikiew Mała” i „Przebudowa budynku świetlicy w Goworowie”. Droga jest budowana
przez firmą PRD-M „OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki za kwotę
494 651,88 zł, a świetlica przez firmę Antałek Konrad Dudziec
z Goworowa za kwotę 739 500,00 zł brutto. Realizacja obu inwestycji jest mocno zaawansowana. Przebudowa świetlicy zostanie także dofinansowana w ramach operacji typu „Inwestycje w
obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Pod-

Budowa kanalizacji Daniłowo (fot. arch. GBP Goworowo)

stawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do
kwoty 499 990,00 zł. W sierpniu podpisano także umowę na „Rozbudowę drogi gminnej Kobylin - Góry”, część 1 „Rozbudowa drogi gminnej Kobylin – Góry na odcinkach od km 1+015,21 do km
1+439,27, od km 1+990,50 do km 2+166,00 oraz od km 2+453,60

do km 3+447,85”. Pod tą nazwą kryje się ułożenie nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od torów
kolejowych, wzdłuż głównej drogi przez Góry, do końca miejscowości. Zadanie o wartości 1 273 591,10 zł wykonuje Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej. Rozbudowa całej drogi na odcinku od Kobylina do Gór była
także przedmiotem złożonego przez Gminę Goworowo wniosku
o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
który został pozytywnie oceniony, jednak znalazł się na dość
dalekim miejscu listy rankingowej i nie ma szans na pozyskanie
wsparcia finansowego. W kolejnym naborze wniosków, jaki odbył
się w sierpniu, został przygotowany i złożony wniosek o dofinansowanie rozbudowy odcinka tej drogi od Kobylina do torów kolejowych. We wrześniu został przygotowany i złożony w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie
wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Brzeźnie i Goworówku oraz sieci wodociągowej w Ponikwi
Dużej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020. Do końca roku powinniśmy otrzymać informacje o
ocenie tych wniosków.
W ostatnim czasie samorząd zlecił i odebrał wiele dokumentacji projektowych. Przygotowane zostały projekty budowlane
budowy przedszkola i żłobka w Goworowie, rozbudowy dróg
w Kółku, Kruszewie, ulic Witosa i Dulczewskiego w Goworowie,
sieci wodociągowej w Ponikwi Dużej, placów zabaw w Kuninie
i Rębiszach. W części tych spraw prowadzone są jeszcze w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce postępowania o wydanie pozwoleń na budowę bądź zgody na realizację. Natomiast w realizacji
są projekty dróg w miejscowościach Kunin – Borki – Kobylin,
Goworówek, Czarnowo, Brzeźno (chodnik na osiedlu), Jurgi,
Szczawin, Wólka Brzezińska, Żabin i Grodzisk Mały, projekty
rozbudowy oświetlenia ulicznego w Goworówku, Kobylinie, Pokrzywnicy, Pokrzywnicy Kolonii, Szarłacie, Wólce Kunińskiej i Zaorzu oraz
projekt przebudowy budynku Ośrodka
Edukacji Regionalnej w Lipiance.
W ramach złożonych w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie pięciu wniosków
o pomoc finansową w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2019” prowadzone są roboty
budowlane i zakupy niezbędnych materiałów. Zgodnie z wnioskiem dla Ponikwi Małej zakupiony został sprzęt niezbędny do
właściwego pełnienia funkcji związanych
z poprawą bezpieczeństwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwi Małej, w tym m. in. piła do betonu, pompa pływająca i inne oraz nowe opony do wozu bojowego.
Całkowita wartość zakupionego sprzętu to 22 600,00 zł, w tym
10 000,00 zł dotacji. Zgodnie z wnioskiem dla Ponikwi Dużej
firma Spec-bet Łukasz Lenkiewicz z Borawego wykonuje gładzie
w świetlicy wiejskiej oraz zamontuje szafki w pomieszczeniu go-
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spodarczym. Wartość prac to 22 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł
dotacji. Zgodnie z wnioskiem dla wsi Rębisze Kolonia Zakład
Gospodarki Komunalnej w Goworowie zamontuje zamówione
4 urządzenia placu zabaw na nawierzchni piaskowej, kosz na
śmieci, ławkę i wyrówna teren wokół placu. Wartość prac to
24 449,98 zł, w tym 10 000,00 zł dotacji. Zgodnie z wnioskiem
dla Kunina Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie wyrówna teren i wykona ogrodzenie działki, miejsce na ognisko
i zamontuje kosz na śmieci. Ponadto zakupiono kostkę brukową
i obrzeża do budowy chodnika do wiaty rekreacyjnej. Wartość
prac i zakupów to 24 075,26 zł, w tym 10 000,00 zł dotacji. Zgodnie z wnioskiem dla wsi Jawory Wielkopole Zakład Gospodarki
Komunalnej w Goworowie zamontuje zamówione urządzenia
placu zabaw i siłowni zewnętrznej, kosz na śmieci, zagospodaruje
i ogrodzi teren placu zabaw. Wartość prac to 23 000,00 zł, w tym
10 000,00 zł dotacji. W ramach złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosku
w programie „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2019”, firma PRESET Sp. z o.o. z Ostrołęki za kwotę 36 900,00 zł wykona
remont łazienki i szatni oraz nową instalację centralnego ogrzewania w pomieszczeniach strażnicy OSP Kunin. Wartość pozyskanej dotacji to 12 400,00 zł.
Odrębną część inwestycji stanowią zadania, na których realizację mieszkańcy przewidzieli środki finansowe w ramach funduszy sołeckich. W części miejscowości mieszkańcy dokonali
w trakcie roku zmiany zadań. W Borkach zostaną zakupione
materiały do budowy oświetlenia ulicznego. W Brzeźnie zlecono projekt budowlany chodnika, wykonano remont przystanków,
dożwirowano drogi i zakupiono materiały brukarskie do budowy
chodnika. W Brzeźnie Kolonii wykonano remont drogi do brodu
na rzece Orz. W Cisku zakupiono namiot i wytyczono drogę, która zostanie dożwirowana. W Czarnowie zlecono przygotowanie
projektu budowlanego rozbudowy drogi. W Czerniach wykonano remont świetlicy i zostaną zakupione nowe drzwi wejściowe
i wyposażenie kuchni. W Damiętach wykonano wiatę przystankową i dożwirowanie drogi, a część środków zostanie przeznaczona na zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy w Damiętach. W Daniłowie wymieniono przepust pod drogą
i dożwirowano drogi, a także zakupione zostaną ławki. W Dzbądzku będą dożwirowywane drogi lokalne (po zakończeniu budowy
przyłączy wodociągowych) i rozbudowana zostanie sieć oświetlenia ulicznego. W Gierwatach dożwirowano drogi, a część środków zostanie przeznaczona na zakup i montaż stolarki okiennej
i drzwiowej w świetlicy w Damiętach. W Goworowie wykonano
projekt części ul. Dulczewskiego, nawierzchnię asfaltową w części
ul. Szkolnej i ulicy Witosa, projekt organizacji ruchu na ul. Szkolnej i ustawiono dodatkowy kosz na śmieci w okolicy cmentarza,
a wykonane będą oznakowanie ulic, próg zwalniający, zabezpieczenie przejścia dla pieszych i prace na placu zabaw. W Goworówku zakupiono lustro drogowe, powstaje projekt budowlany przebudowy drogi i rozbudowana zostanie sieć oświetlenia ulicznego.
W Górach wykonano dożwirowanie drogi w kierunku Długosiodła. W Grabowie wykonano dożwirowanie drogi, a część środków zostanie przeznaczona na zakup i montaż stolarki okiennej
i drzwiowej w świetlicy w Damiętach. W Grodzisku Małym wymieniono przepust drogowy, powstaje projekt budowlany rozbudowy drogi i wykonane będzie dożwirowanie. W Jaworach Podmaściu dokonano wytyczenia i dożwirowania dróg. W Jaworach
Starych wykonano remont dróg dojazdowych do pól. W Jaworach
Wielkopolu wykonano remont na drodze Smólnik – Dąbrówka,
a w najbliższym czasie zostaną zamontowane nowe elementy
i ogrodzenie placu zabaw. W Jemielistem wykonano dożwiro-
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wanie drogi. W Józefowie wykonano dożwirowanie drogi w kierunku Ponikwi Dużej. W Jurgach powstaje projekt budowlany
odcinka drogi. W Kaczce rozbudowana zostanie sieć oświetlenia
ulicznego i założony licznik energii elektrycznej w budynku po
byłej szkole. W Kobylinie powstaje projekt budowlany rozbudowy
oświetlenia ulicznego i zostaną zakupione materiały do rozbudowy oświetlenia. W Kruszewie wykonano remont świetlicy i dwóch
dróg. W Kuninie wykonano projekt budowlany zagospodarowania terenu, zakupiono materiały do budowy chodnika, powstanie ogrodzenie działki, miejsce na ognisko i wyrównana zostanie
działka. W Lipiance zakupione zostały nagrzewnice i powstanie
instalacja do ogrzewania świetlicy. W Ludwinowie wykonano dożwirowanie dróg. W Michałowie wykonano dożwirowanie drogi.
W Nogawkach dokonano wytyczenia i remontu dróg i wykonany
zostanie remont przepustu. W Pasiekach wykonano remonty nawierzchni drogowych. W Pokrzywnicy wykonano dożwirowanie
drogi, a także powstaje projekt budowlany rozbudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej i zostaną zakupione materiały do rozbudowy oświetlenia. W Pokrzywnicy Kolonii dokonano utwardzenia drogi, powstaje projekt oświetlenia ulicznego,
a także udrożniony zostanie przepust i ustawione oznakowanie
informacyjne. W Ponikwi Dużej wykonano dożwirowanie drogi
i prowadzony jest remont świetlicy wiejskiej. W Ponikwi Małej
wymieniono hydranty i klucze, zakupiono wyposażenie dla miejscowej jednostki OSP, a po zakończeniu remontu drogi ustawione
zostaną dwie nowe wiaty przystankowe. W Ponikwi Małej Kolonii wykonano dożwirowanie dróg, remont przystanku, zamontowano lustra drogowe i zawieszona będzie jedna dodatkowa lampa oświetlenia ulicznego. W Rębiszach Działach dożwirowano
dwie drogi gminne.
W Rębiszach Kolonii
wykonano
projekt budowlany
zagospodarowania
terenu i budowy
placu zabaw, którego część elementów
zostanie zamontowana do końca roku.
W Rębiszach Parcelach
budowane
będzie oświetlenie
uliczne. W Struniawach zamówiono
sprzęt siłowni zewnętrznej. W Szarłacie wykonywany Nowa droga w Wólce Brzezińskiej (fot. arch. UG Gojest projekt budowla- worowo)
ny rozbudowy oświetlenia oraz oczyszczenie części rowu wzdłuż drogi przez wieś.
W Szczawinie wykonywany jest projekt rozbudowy drogi oraz
zostaną zakupione namiot, sprzęt nagłośnieniowy, stoły i krzesła.
W Wólce Brzezińskiej wykonano nową nawierzchnię asfaltową
drogi lokalnej, dwie wiaty przystankowe i wykonywany jest projekt
rozbudowy drogi. W Wólce Kunińskiej powstaje projekt budowlany rozbudowy oświetlenia ulicznego i zostaną zakupione materiały
do rozbudowy oświetlenia oraz projekt budowy drogi. W Zaorzu
powstaje projekt budowlany rozbudowy oświetlenia ulicznego
i budowane będzie oświetlenie uliczne. W Żabinie powstają dwa
projekty budowlane rozbudowy dróg i budowane będzie oświetlenie uliczne.
Marek Radecki
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Praca Rady Gminy Goworowo w III kwartale 2019 r.
16 lipca 2019 r. odbyła się XI sesja, na której podjęte zostały
uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
wprowadzono zmiany planu wydatków w związku ze zmianą
przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Cisk,
otrzymano dotację od Marszałka Województwa w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy
w Ponikwi Dużej w kwocie 10 000,00 zł, wprowadzono wydatki
na zakup usług internetu do „Ławki niepodległości”, otrzymano
też dotacje od Marszałka Województwa w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
z przeznaczeniem na dofinansowanie zagospodarowania terenu
wokół siłowni zewnętrznej w Kuninie, rozbudowę placu zabaw w
Jaworach Wielkopole i budowę placu zabaw w Rębiszach Kolonia
- dotacja w łącznej kwocie 30 000,00 zł;
- w sprawie opłaty targowej - został przygotowany nowy projekt uchwały, w którym wyeliminowano uchybienia stwierdzone
przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej;
- zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso – ponieważ na terenie gminy pobór podatków dokonywany jest w większości przez sołtysów, co stanowi udogodnienie dla
podatników oraz podtrzymuje wieloletnią tradycję, wobec obowiązującego prawa inkasenci wyznaczeni są z imienia i nazwiska.
Z uwagi na zmianę osób pełniących funkcję sołtysa w niektórych
sołectwach należało dokonać zmiany wcześniejszej uchwały;
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy
Goworowo za udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniach
pożarniczych – zmianie uległa wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział
w szkoleniach ratowniczych i pożarniczych; stawkę na wniosek
zainteresowanych pomniejszono z 14 do 7 zł;
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo – zmiana wynikła
z konieczności uszczegółowienia zapisów w związku z odbiorem
odpadów z terenów letniskowych bezpośrednio z nieruchomości
i rezygnacji z kontenerów;
- w sprawie zmiany uchwał w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Goworowo – zgodnie z nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym i po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Goworowo wprowadzono zmiany w kadencji sołtysa
i rady sołeckiej z 4 do 5 lat, wydłużono również termin wyboru
sołtysów i rady sołeckiej w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów samorządowych przez
właściwy organ wyborczy.
27 sierpnia 2019 r. odbyła się XII sesja Rady Gminy, na której
podjęte zostały uchwały:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028 – w bieżącej realizacji,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019 –
wprowadzono wydatki związane z szacowaniem strat u rolników
spowodowanych suszą, zakup programu komputerowego do obsługi kadr i płac w urzędzie gminy, pozyskano dotację jako zwrot
części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
w 2018 r., pozyskano środki od Polskich Sieci Energetycznych
w ramach konkursu „Wzmocnij swoje otoczenie” dla SP w Goworowie na zakup stacji meteorologicznej służącej do mierzenia
jakości powietrza, wykorzystanej do zajęć szkolnych,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Gminy Goworowo z 16 lipca 2019 r. w sprawie opłaty targowej – po ostatecz-

nym rozstrzygnięciu kwestii trudności w ustanowieniu zniżek
targowych dla rolników, odpowiednim środkiem do spełnienia
problemowego kryterium wyboru wniosków było wprowadzenie
zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży produktów rolno – spożywczych, pozyskanych z uprawy roślin lub chowu zwierząt przez
sprzedającego,
- w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego – spisy inwentaryzacyjne mienia komunalnego sporządzają zgodnie z ustawą komisje inwentaryzacyjne. Powołanie
komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego jest niezbędne do sporządzenia inwentaryzacji nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków; w skład dotychczasowej
komisji powołane były osoby, które w obecnej kadencji RG
Goworowo nie sprawują mandatu rannego,
- w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników - przed przystąpieniem do wyborów Rada
Gminy przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w tym celu powołuje zespół opiniujący, którego zadaniem
jest przede wszystkim dokonanie oceny kandydatów pod kątem
spełniania wymogów określonych ustawą Prawo o ustroju sądów
powszechnych. Członkami tego zespołu mogą być radni jak i osoby spoza Rady Gminy Goworowo; istotne jest, by osoby te służyły
fachową pomocą w wyborze najodpowiedniejszych kandydatur,
- w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Radomiu informacji o kandydatach na ławników - w związku
z obowiązkiem nałożonym na gminę w zakresie wdrożenia procedury dotyczącej dokonania wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023, Rada Gminy Goworowo
zobowiązana była do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydatach na ławników;
taką informację o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza
na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia
stanowiska sędziowskiego,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Goworowo –
22 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Goworowo wpłynęła skarga
pani A.M na działanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie braku ogłoszenia na stronach
BIP przy zawieraniu umowy na usługę prowadzenia audytu
wewnętrznego poniżej progu zamówień publicznych 30 000 tyś
euro w okresie od 01.01.2018 r. W toku rozpatrywania skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła wnikliwą analizę dokumentów i uznała, że zarzuty podnoszone w skardze są
bezzasadne, również radni większością głosów podjęli uchwałę
uznając skargę za bezzasadną.
Komisje Rady Gminy
Prace w Komisjach dotyczyły głównie analizowania i opiniowania projektów uchwał. Ponadto:
28 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Tematem posiedzenia było:
- przedstawienie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe i ocena ich realizacji w ramach współfinansowania działalności na terenie gminy Goworowo – organizacje współfinansowane z budżetu gminy w 2018 r. to Towarzystwo Przyjaciół
Goworowszczyzny i „Sąsiad”. TPG w ramach dofinansowania
zorganizowało kolonie dla 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
z terenu gminy Goworowo, natomiast „Sąsiad” w ramach dofinansowania sfinansował gwiazdę wieczoru „Dożynek 2018”,
- ocena oferty i harmonogramu zajęć organizowanych podczas
wakacji w poszczególnych placówkach oświatowych, GOKSiR
i Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie – w tym roku szkoły organizując zajęcia wakacyjne współpracują z GOKSiR-em,
w Goworowie odbywają się zajęcia na Orliku przez dwa wakacyjne miesiące, SP Kunin zajęcia organizuje w miesiącu sierpniu,
a w SP Pasieki na wakacyjne miesiące zaplanowano prace remon-
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towe; uczniowie szkoły zostali zapoznani z ofertą GOKSiR-u.
GOKSiR swą bogatą ofertę zajęć wakacyjnych przeprowadzi również w Świetlicy Info- Bank w Brzeźnie jak i w Ośrodku Edukacji
Regionalnej w Lipiance. Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie podczas wakacji prowadzi zajęcia wakacyjne w każdy wtorek i czwartek, również w filiach Żabinie, Lipiance, Kuninie i Pasiekach. Zorganizowano również wakacyjny konkurs czytelniczy
skierowany do dzieci na najbardziej aktywnego czytelnika. Cała
oferta zajęć dostępna jest na stronie UG Goworowo,
- przedstawienie przez kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej planowanych działań na 2019 r. pod kątem rozwoju czytelnictwa w gminie – biblioteka wprowadziła czytanie w oddziałach
przedszkolnych na terenie gminy, odbywają się również spotkania
z seniorami i planowane jest założenie „Klubu czytelnika”, gdzie
będzie można się spotkać i podyskutować o ciekawych książkach.
28 czerwca2019 r. odbyło się również posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.
Tematem posiedzenia było:
- przedstawienie informacji o zakresie działalności ochrony
przeciwpożarowej gminy Goworowo oraz informacja o działalności OSP w 2018 roku – Prezes Zarządu Gminnego OSP Gminy Goworowo przedstawił szczegółowe dane dotyczące akcji
ratowniczo – gaśniczych na terenie gminy Goworowo, komisja
zawnioskowała, aby poszczególne jednostki OSP gminy Goworowo wyszły z inicjatywą do ludzi młodych zachęcając młodzież
i kobiety służbą oraz gotowością bojową,
- wypracowanie stanowiska dot. pisma w sprawie zorganizowania wyjazdowego posiedzenia komisji do miejscowości Brzeźno
– komisja po przeanalizowaniu stanowiska prawnika jednogłośnie zdecydowała o pisemnej odpowiedzi mieszkańcowi gminy, iż w danej sprawie nie upatruje się kompetencji komisji. Do
rozstrzygnięcia sporu powołane są inne instytucje.
W porozumieniu z przewodniczącymi stałych komisji Rady
Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo zwołała wspólne posiedzenie Komisji. Odbyło się ono 11 lipca 2019 r. Jego tematem
było rozpatrzenie i omówienie pism w sprawie:
- zagospodarowania obiektu byłej Szkoły Podstawowej w Kruszewie – fundacja Eksponat zainteresowana jest zagospodarowaniem obiektu byłej szkoły w Kruszewie. W ramach bonifikaty zakupu budynku i zagwarantowaniu minimum 10 lat prowadzenia
działalności fundacja zapewnia prowadzenie darmowych zajęć
i zwiedzanie muzeum dla mieszkańców gminy na podstawie
„karty mieszkańca’. W pierwszej kolejności zorganizowana byłaby sala muzealna, następnie pracownia fotografii analogowej,
galeria, czytelnia i kino studyjne. Ostatnią inwestycją fundacji będzie otwarta strzelnica o dystansie 50 m umożliwiająca strzelanie
z broni pneumatycznej i palnej krótkiej. Komisje wspólnie podjęły decyzję o dogłębnym przemyśleniu propozycji fundacji i potraktowały temat jako otwarty do dalszych dyskusji i negocjacji.
- rozważenie zakupu i montażu czterech kamer na terenie miejscowości Goworowo – komisje jednogłośnie zdecydowały o zakupie kamer i usytuowaniu ich na ul. Rynek z ulic Ostrołęcką
oraz skrzyżowaniu ulicy Kościelnej z ulicą Bartosza Głowackiego.
Komisje poprosiły również o stanowisko KMP w Ostrołęce dotyczące stałego monitoringu Goworowa.
30 lipca2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie skargi
na działanie organu wykonawczego. 22 lipca 2019 r. do Urzędu
Gminy Goworowo wpłynęła skarga pani A.M. na działanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie braku ogłoszeń na stronach BIP przy zawieraniu umowy na
usługę prowadzenia audytu wewnętrznego poniżej progu zamówień publicznych 30 000 euro w okresie od 01.01.2018 r..W toku
rozpatrywania skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, przeprowadziła wnikliwą analizę dokumentów i uznała, że zarzuty
podnoszone w skardze są bezzasadne. Wójt Gminy Goworowo

W Dolinie Orza
2 maja 2017 r. zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego.
W związku z ogłoszonym zapytaniem wyłoniony został wykonawca, z którym w 29 maja 2017 r. podpisana została umowa na
wykonywaną usługę na okres od 01 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Przedmiotowa skarga dotyczyła okresu od 1 stycznia
2018 r., w którym Gmina Goworowo posiadała już podpisaną
umowę na audyt z wykonawcą.
W porozumieniu z Przewodniczącymi stałych komisji Rady
Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo zwołała wspólne posiedzenie Komisji. Odbyło się ono 5 sierpnia 2019 r. Tematem
było zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania drogowego – Powiat zaproponował wkład 10 % i 10 % gmina do danej inwestycji,
80 % inwestycji sfinansowane zostałoby z Funduszu Dróg Samorządowych. Radni jednogłośnie zdecydowali, aby do projektu
inwestycji powiatowej dołożyć 1/3 kwoty gminnego dofinansowania, natomiast 2/3 kosztu wkładu dofinansuje powiat. Zdecydowano o dofinansowaniu przebudowy dróg powiatowych:
w lesie Jawory Podmaście - „Monar”, drogi Czernie do torów
i drogi Wólka Brzezińska do granicy gminy Wąsewo. Zdjęto
z wniosku dofinansowanie drogi Wólka Brzezińska – rondo Droga Krajowa 60 zastępując ją drogą Wólka Brzezińska – granica
Gminy Wąsewo.
Również 22 sierpnia 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie
gdzie, tematem była analiza informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Goworowo za I półrocze 2019 r. – Radni jednogłośnie zdecydowali o przeniesieniu analizy budżetu za I półrocze na następne wspólne posiedzenie komisji, a na posiedzeniu
komisji wszyscy obecni radni zaopiniowali projekty podejmowanych na sesji uchwał.
30 sierpnia 2019 r. odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie
komisji Rady Gminy Goworowo. Zgodnie z porządkiem posiedzenia radni zapoznali się z realizacją zaplanowanych inwestycji
poprzez wizytację w terenie jak i ze stanem technicznym obiektów szkolnych i realizacją zaplanowanych remontów przed rozpoczęciem nowego roku szkolonego 2019/2020, ocenili również
czytelnictwo w Bibliotece i poszczególnych filiach Biblioteki Publicznej w Goworowie.
4 września 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Goworowo, na którym radna Danuta Domasik
zgłosiła swoje uwagi dotyczące Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Goworowo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata
2023-2026. Radni wypracowali też ostateczne stanowisko z zakresu:
- zagospodarowania obiektu byłej Szkoły Podstawowej w Kruszewie,
- montażu kamer na terenie miejscowości Goworowo.
23 września 2019 r. odbyło się spotkanie zespołu opiniującego
kandydatów na ławników. Zespół opiniujący przeanalizował dokumentację zgłoszonych kandydatów i wypracował opinie kandydatów na ławników w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie. Opinia zostanie przedstawiona na
najbliższej sesji podczas wyboru ławników na kadencję w latach
2020-2023.
26 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
podczas którego radni ocenili realizację zadań w zakresie odbioru
odpadów komunalnych i przeanalizowali stan zadłużenia mieszkańców gminy względem opłat ponoszonych za odpady.
Podczas posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Goworowo 26 września 2019 r. przeanalizowano informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Goworowo za I półrocze 2019 r. i zaopiniowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.
Kamila Lipka
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Goworowski uczeń Ryszarda Kapuścińskiego
Wojciech Jagielski urodził się 12 września 1960 roku w Goworowie. Ukończył Liceum im. Władysława IV w Warszawie. Jest
absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach przez krótki czas pracował w telewizji, a od grudnia 1986 roku w Polskiej Agencji Prasowej. W 1991 roku przeszedł do „Gazety Wyborczej”, dla której
pisał do 2012 roku.

Wojciech Jagielski podczas spotkania z czytelnikami (fot. arch. GBP Goworowo)

Bogaty dorobek literacki Wojciecha Jagielskiego jest efektem
podróży po świecie, głównie do Afryki, Azji i Zakaukazia. Uznawany jest za znawcę problematyki politycznej i społecznej tych
regionów świata. Jego książki to literatura faktu. Bardzo wysoko
oceniał je Ryszard Kapuściński i krytyka literacka, o czym świadczą pochwalne recenzje i liczne nagrody oraz odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Debiutował w 1994 r. zbiorem reportaży „Dobre miejsce do
umierania”, opowiadającym o wojnie w Czeczenii. Afganistanowi

poświęcił „Modlitwę o deszcz” (2002), o której R. Kapuściński napisał: Znakomita, przejmująca i piękna książka! Jagielski osiągnął
wyżyny reportażu, które zdobył pasją, wytrwałością, wiedzą, talentem i sercem. Pokazał dramat Afganistanu jako dramat świata,
w którym, choć na różny sposób, przecież uczestniczymy wszyscy.
W 2004 roku opublikował historię czeczeńską – „Wieże z kamienia”, a w 2009 roku „Nocni wędrowcy”(2009) - znakomite wielowątkowe dzieło, które należy uznać za powieść faktu. Jagielski
mówi o Ugandzie, o władzy i szaleństwie. Opowiada o przywódcy
Bożej Armii Josephie Konym, który twierdzi, że został opętany
przez duchy i byłym tyranie Idim Aminie, który kazał tytułować
siebie panem wszystkich istot. Jego kolejna książka – „Trębacz
z Tembisy” – ukazała się w 2013 roku. Jest to opowieść o jednym
z największych politycznych przywódców XX wieku – Nelsonie
Mandeli, ale znajdziemy tu też reminiscencje o byciu korespondentem wojennym. W 2015 roku Jagielski opublikował „Wszystkie wojny Lary”, kameralną opowieść o kobiecie z wioski na
pograniczu czeczeńsko - gruzińskim. W wydanym w 2018 roku
reportażu „Na wschód od zachodu” Jagielski prowadzi czytelnika
do Afganistanu, Pakistanu, Nepalu i Indii szlakiem hipisów.
O wrażeniach z podróży, specyfice pracy reportażysty i korespondenta wojennego opowiadał Wojciech Jagielski w Gminnej
Bibliotece w Goworowie na spotkaniu z czytelnikami 16 września
2019 roku. Spotkanie przebiegło w miłej i ciepłej atmosferze.
Ewa Wyrębek

Narodowe Czytanie
Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie wraz z filiami już po raz czwarty dołączyła do dziesiątek tysięcy miejscowości
w całej Polsce, w których odbyła się ósma edycja Narodowego Czytania. Uczestnicząc w tej ogólnopolskiej akcji publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich propagujemy bogactwo polskiej literatury, popularyzujemy czytelnictwo oraz zwracamy uwagę na potrzebę dbałości o polszczyznę.

Narodowe czytanie w GBP. (fot. arch. GBP Goworowo)

Wybitne utwory należące do kanonu naszej literatury czytali przedstawiciele samorządu, środowisk kulturalnych, działacze społeczni, szefowie instytucji oraz nauczyciele i uczniowie.
Nowelę „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej przeczytali Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek i nauczyciel Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Goworowie Agnieszka Kosiorek. Do
czytania noweli dołączyły przewodnicząca Rady Gminy Krystyna
Ewa Subczyńska oraz radna Monika Dzierzgowska. Kolejną nowelę „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: Sanatorium

pod Klepsydrą) – Bruno Schulza, przeczytali uczniowie Zespołu
Szkół Powiatowych w Goworowie pod przewodnictwem dyrektora szkoły Janusza Frydryka i nauczycielek Grażyny Nowak i Zofii
Kordasz.
Nowela „Orka” Władysława Stanisława Reymonta została
przeczytana przez Barbarę Rutkowską, kierownik Szkoły Podstawowej filii w Szczawinie. Pani kierownik towarzyszyły dzieciaki
z klasy II. Z kolei „Dym” Marii Konopnickiej przeczytał, wraz
z pracownikami kierownik Gminnego Ośrodka Samopomocy
Społecznej w Goworowie Janusz Świderski. Z ogromną ochotą do
czytania noweli dołączył także sekretarz gminy Goworowo Antoni Mulawka. Nowelę „Sachem” Henryka Sienkiewicza rozpoczęła
czytać seniorka z Lipianki Barbara Drabot. Do pani Barbary dołączyli pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
na czele z dyrektor Agatą Majk. Czytania noweli „Rozdziobią nas
kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego podjęli się podopieczni ze
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie z opiekunem
Katarzyną Szewczyk. Na zakończenie bibliotekarze i uczniowie
klasy VI a Szkoły Podstawowej w Goworowie przeczytali ,,Katarynkę” Bolesława Prusa.
Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie składa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w tej ósmej edycji Narodowego Czytania, zarówno czytającym jak i słuchającym - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Barbara Kwiecińska
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Iskra wzmacnia aktywność małych społeczności
Narzędziem do tego jest przedsięwzięcie grantowe pn. ISKRA zapisane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016 - 2023. Jest ono efektem
konsultacji przeprowadzonych w społecznościach pięciu gmin zrzeszonych w LGD, czyli Goworowo, Troszyn, Czerwin, Rzekuń
i Rzewnie. To właśnie organizacje pozarządowe z tych gmin dzięki swemu zaangażowaniu będą wzmacniać aktywność wśród
mieszkańców swoich miejscowości. Dzięki pozyskanym funduszom w pięciu miejscowościach gminy Goworowo będą odbywać
się liczne wydarzenia sprzyjające integracji małych społeczności oraz doposażone zostaną istniejące miejsca służące integracji.
W swoich świetlicach, remizach, klubach będą oferować wydarzenia z wykorzystaniem zakupionych akcesoriów do gier i zabaw
integracyjnych, sprzętu sportowego i sprzętu muzycznego. Odbędą się cykliczne warsztaty rękodzielnicze i festyny integracyjne.
Zanim goworowskie organizacje uzyskały granty na realizację swoich projektów,
grupy inicjatywne otrzymały szereg godzin szkoleniowo – doradczych, po których przystąpili do wypełniania formularza wniosku o uzyskanie grantu.
Stowarzyszenie osób i rodziców osób
niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”
w Czarnowie, Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny – Goworowo, Kruszewo,
Ponikiew Duża i Brzeźno to organizacje,
które rozpoczęły działania w ramach grantu ISKRA.
Sposobów na integrację i wspólne
działanie jest wiele. Dzięki zaangażowaniu małych społeczności ożywają place
i świetlice, znika anonimowość, czymś
normalnym staje się partnerstwo na rzecz
rozwiązywania codziennych problemów
społecznych. Nic nie stoi na przeszkoNa zdjęciu z archiwum LGD: Organizacje z obszaru LGD „Zaścianek Mazowsza” oficjalnie rozpoczęły działania z „Iskrą”. (fot. arch. GOKSiR Goworowo)
dzie, by kolejne społeczności poszły za ich
przykładem i odkrywały swoją tożsamość,
Goworowskie organizacje podpisały podpisali umowy na realizację działań budowały ją i cieszyły się siłą wspólnoty
umowy na realizację grantów W czwartek, w ramach przedsięwzięcia ISKRA - Inicja- mieszkańców.
1 sierpnia 2019 r. w siedzibie LGD czyli tywy w Społecznościach Kształtujące RozAgata Majk
w Troszynie, reprezentanci organizacji wój ich Aktywności.

Szkolenie w ramach programu „Ja w internecie” zakończono.
Mieszkańcy naszej gminy (w sumie 82 osoby) wzięli udział w bezpłatnych szkoleniach w ramach programu „Ja w Internecie”,
które miały za zadanie rozwijać i budować kompetencje cyfrowe oraz wprowadzać uczestników w świat Internetu jako wyposażonych w wiedzę i umiejętności, uważnych współtwórców cyfrowego świata.
Na ich realizację gmina otrzymała grant w wysokości
44000 zł. W ramach projektu zrealizowano 8 szkoleń z czterech
obszarów tematycznych: „Rodzic w internecie”, „Mój biznes w
sieci”, „Rolnik w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”.
Zakupiono 5 tabletów (wg specyfikacji grantodawcy) oraz sprzęt
szkoleniowy, m.in. projektor, ekran projekcyjny, tablicę mobilną.
Każde szkolenie trwało 12 godzin i podzielone było na moduły. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ich udział w szkoleniu.
Program był współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa
III: działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Uczestnicy programu „Ja w internecie” (fot. arch. GOKSiR Goworowo)

Sylwia Wilczewska
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Pożegnanie lata - Dożynki 2019

Dożynki (fot. arch. GOKSiR Goworowo)

Dożynki, to święto plonów, podczas którego dziękujemy za
ukończenie żniw i prac polowych. W Gminie Goworowo odbyły
się 15 września 2019 r. Tradycyjnie rozpoczęły się dziękczynną
mszą świętą. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na plac,
gdzie odbywały się dalsze uroczystości. Na początku Wójt Gminy
Goworowo Piotr Kosiorek podziękował rolnikom za trud włożony w pracę na roli i wręczył medale „Zasłużony dla Rolnictwa”
nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie wręczył statuetki przedsiębiorcom z gminy Goworowo, za wielolet-

nią pracę i wkład w rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Zostały
również wręczone listy gratulacyjne dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy przyznane w ramach „Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Goworowo”. Jedną z głównych atrakcji tegorocznych Dożynek był Turniej Aktywnych Społeczności,
w ramach którego organizacje prezentowały swoje stoiska oraz
rywalizowały w turnieju sportowym. Wszyscy zostali nagrodzeni. Do aktywności fizycznej zachęcał Klub Gladiator, który demonstrował elementy ju jitsu i samoobrony. Publiczność mogła
zatańczyć zumbę z instruktorem Pawłem Skibińskim. Grupa „My
Słowianie” rekonstruowała walki średniowiecznych wojów. Na
scenie zaprezentowali się: Zespół Pieśni i Tańca z OCK w Ostrołęce, Chór SP w Goworowie, Swing- Duet (taniec na wózkach
inwalidzkich), Zespół Bajlamos. Gwiazdami wydarzenia byli:
Kabaret Fifa Rafa oraz zespół Farba.
Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Goworowo,
Parafia Rzymskokatolicka w Goworowie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi „Sąsiad”. Dziękujemy wszystkim firmom, instytucjom, organizacjom za przygotowanie stoisk i uatrakcyjnienie
Dożynek swoją obecnością.
Sylwia Wilczewska

Dlaczego warto czytać dzieciom?
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką ludzkość sobie wymyśliła”

Wisława Szymborska

Czytanie dzieciom niesie ze sobą nieocenione korzyści.
Należy pamiętać, że chwile spędzone z książką to najpiękniejszy
czas, jaki możemy zaoferować najmłodszym.
Dziecko, któremu rodzice czytają książki, tworzy swój własny
świat, samodzielnie kreuje i identyfikuje głównego bohatera,
razem z nim przeżywa jego przygody.
Codzienne czytanie maluchom rozwija ich język, który
stanowi podstawę myślenia. Dziecko, które słucha czytanej
bajki, nabywa umiejętności uogólniania, porównywania

i wnioskowania. Dzięki czytaniu dzieci szybciej przyswajają sobie
takie pojęcia abstrakcyjne jak: miłość, przyjaźń i współczucie,
które w książkach są zarysowane konkretnymi sytuacjami,
dlatego łatwiej jest im zrozumieć znaczenie tych słów.
Czytanie dzieciom uczy ich empatii. Stają się wrażliwe na
krzywdę innych i potrafią darzyć szacunkiem.
Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy i w których
zaszczepimy miłość do książek, z pewnością będą czytać
w przyszłości.
Dajmy szansę naszym pociechom, by wyrosły na mądrych,
dobrych i szczęśliwych ludzi.
Katarzyna Sobotka

Wojna w Goworowie
W tym roku przypada 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej. O tym tragicznym dla ludzkości wydarzeniu należy pamiętać
i pamięć tę przekazywać kolejnym pokoleniom. W związku z tym
na goworowskim skwerze można obejrzeć wystawę fotografii pod
tytułem „Goworowo – wrzesień 1939 roku.” Tych kilka fotografii pokazuje, jak wyglądał początek wojny na terenie Goworowa.
Wystawa ustawiona jest wokół obelisku poświęconego pamięci
ofiar wydarzeń z 8 i 9 września 1939 r. oraz wszystkich, którzy oddali życie za wolną Ojczyznę. Wykorzystane fotografie wykonane są przez ówczesnych żołnierzy niemieckich. Część pochodzi
z Brytyjskiego Muzeum Wojny - Imperial War Museum, natomiast część ze zbiorów prywatnych m.in. Macieja Tworkowskiego. Wystawę będzie jeszcze można oglądać do 4 listopada.
Zainteresowanych szczegółowym opisem wydarzeń 8 i 9
września 1939 roku zachęcamy do przeczytania publikacji „Pacyfikacja Goworowa – 9 września 1939 r.” autorstwa Piotra Kosiorka i Macieja Tworkowskiego. Publikacja dostępna jest w Urzędzie
Gminy w Goworowie i jest to egzemplarz bezpłatny.
Agata Majk

Na dużych fotografiach można zobaczyć Goworowo w czasie II wojny światowej.
(fot. Agata Majk)
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Pożytecznie dla pszczół i otoczenia

W bio ogrodzie przybyło kilkadziesiąt miododajnych roślin. (fot. arch. A. Majk)

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
został laureatem konkursu grantowego pod nazwą „Wzmocnij
swoje otoczenie”. Dofinansowanie na realizację projektu pn.
„Pozytywna pszczoła” zostało przyznane przez Partnera – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców gminy Goworowo, a w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej
do angażowania się w działania na rzecz poprawy jakości życia
i bezpieczeństwa poprzez stworzenie warunków do prowadzenia

zajęć dydaktycznych, rozwijających zainteresowania i aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Program „Wzmocnij swoje otoczenie” to pierwsza edycja Polskich
Sieci Elektroenergetycznych i miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury
społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Projekt GOKSiR w Goworowie zakłada modernizację sali edukacyjnej w Ośrodku Edukacji
Regionalnej w Lipiance, doposażenie w materiały warsztatowe
do prowadzenia edukacji pszczelarskiej, nasadzenie gatunków
roślin miododajnych, założenie wzorcowej pasieki pszczelej oraz
prowadzenie warsztatów edukacyjnych z udziałem specjalistów
– mistrza pszczelarstwa, leśników i animatorów kultury. Sala już
została odnowiona, a we wzorcowym bio ogrodzie posadzono
mnóstwo drzew, krzewów i ziół rodzimych odmian pożytecznych
dla pszczołowatych. We „wzmacnianie swojego otoczenia” zaangażowali się także mieszkańcy Lipianki i pacjenci ośrodka Monar.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zobaczyć więcej, doświadczyć,
zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w realizacji
projektu grantowego pn. „Pozytywna pszczoła”. Poznasz życie
pszczołowatych, dowiesz się jak możesz pomóc pszczołowatym,
będziesz mógł dokarmiać pszczoły pod okiem mistrza pszczelarstwa, własnoręcznie wykonasz woskowe świeczki i upieczesz
miodowe ciasteczka.
Czekamy na zgłoszenia grup szkolnych, zainteresowanych.
Zadzwoń, zapytaj, umów termin, a my zrealizujemy ciekawe spotkanie.
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, tel. 29 76 15 246, 515136617.
Projekt dofinansowany jest przez Partnera Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. www.raport.pse.pl
Agata Majk

W ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w dniu 10 lipca 2019 roku Wójt Gminy Goworowo podpisał umowę dotacji, dotyczącą realizacji przedsięwzięcia pn. „Zebranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag
na terenie gminy Goworowo”.
Firma „Skup Surowców Wtórnych Wojciech Roszczewski” odebrała od rolników z terenu Gminy Goworowo 133,822 Mg odpadów. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 67 128,85 zł i w całości podlega refundacji. Zebrane z terenu gminy Goworowo
odpady z działalności rolniczej zostały we właściwy sposób zagospodarowane poprzez unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi.
Nina Konarzewska

W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 31 lipca 2019 r.
została podpisana umowa dotacji na odbiór i utylizację wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Goworowo w ilości 120,00
Mg. Całkowity koszt ww. zadania wyniósł 29 678,40zł, z czego 20
774,88 zł to kwota otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Warszawie.
Wyroby azbestowe zostały odebrane i zutylizowane.
Z uwagi na duże zapotrzebowanie mieszkańców na odbiór
wyrobów zawierających azbest, 24 lipca 2019 r. Wójt Gminy Goworowo złożył kolejny wniosek o dotację ze środków WFOŚiGW w Warszawie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na odbiór
166,66 Mg w wysokości ok. 50 000,00 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i czekamy na podpisanie umowy. Liczymy, że
odbiór azbestu odbędzie się na przełomie października i listopada bieżącego roku.
Urszula Dąbrowska
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Stypendia Wójta dla najzdolniejszych
Uczeń zdolny to taki, który radzi sobie znakomicie albo przynajmniej lepiej niż większość kolegów ze stawianymi w szkole
wymaganiami, uzyskuje dobre, a nawet najlepsze oceny z możliwie największej liczby przedmiotów albo ma szczególne osiągnięcia w jednej lub dwóch dziedzinach. Zdolny uczeń musi mieć możliwość zdobywania nowej wiedzy, ale niekoniecznie w
szkole. Warto zainteresować się wykładami na najbliższej wyższej uczelni, festiwalem nauki, czy po prostu zaprzyjaźnić się
z mieszkającym niedaleko znawcą tematu. Możliwości jest mnóstwo, a w młodych ludziach – równie dużo zapału i pomysłowości.

Stypendyści wraz ze swoimi rodzicami odebrali gratulacje z rąk Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy. (fot. arch. GOKSiR Goworowo)

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej to narzędzie, które może być zachętą do głębszego rozwijania zdolności,
pasji a zarazem docenieniem wysiłku, talentu. Gmina Goworowo
w tym roku wprowadziła taki właśnie program i nagrody Wójta Gminy otrzymało trzynastu uczniów. Powołana przez Wójta
Gminy Komisja, której przewodniczyła Monika Dzierzgowska
– radna Gminy Goworowo, dokonała merytorycznej i formalnej
oceny wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania stypendium zgodnie z regulaminem określającym szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach
w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnio-

nych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo”.
Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce otrzymali: Natalia
Eksterowicz, Aleksandra Mateusiak, Natalia Siemińska, Dominika Grabowska i Cezary Miłek. W dziedzinie sportu najlepsi
są: Krystian Kurak, Krystian Subzda, Jakub Dziełak, Patrycja
Bodytka i Paweł Wieczorek. Za wyniki w działalności artystycznej nagrody Wójta Gminy otrzymali: Izabella Depta, Paweł
Twardziak i Julia Lubiak. Stypendyści oraz ich rodzice Nagrody
Wójta Gminy oraz listy gratulacyjne odebrali podczas gminnych
dożynek w Goworowie.
Agata Majk

„Jesienne kwiaty” w europarlamencie.

Goworowscy seniorzy podbiją europejskie sceny. (Fot. facebook.com/JaroslawKalinowski/)

Goworowscy seniorzy przez pięć dni
wizytowali w Brukseli. Najważniejszym
punktem wyjazdu było spotkanie z euro-

posłem Jarosławem Kalinowskim, ponieważ to właśnie unijny reprezentant zaprosił Klub Seniora do Brukseli. Stało się

to dzięki temu, że na jednym ze spotkań
z mieszkańcami powiatu ostrołęckiego europoseł miał okazję poznać dorobek artystyczny klubu, wysłuchał ich autorskiego
repertuaru i wystosował zaproszenie do
goworowskich seniorów. W ten sposób
chciał docenić ich zaangażowanie w tworzenie życia społecznego, podkreślając płynącą z nich radość życia. W Parlamencie
Europejskim klubowicze wystąpili na specjalne życzenie europosła, a o ich występie
napisał na facebooku w ten oto sposób:
- Takich barwnych, życzliwych i pełnych
radości seniorów gościłem w Brukseli. Serdeczne dzięki dla wszystkich Jesiennych
Kwiatów z Goworowa za piękny występ
i cenne rozmowy. Do zobaczenia wkrótce.
Oprócz występu i wspólnych rozmów,
klubowicze zwiedzili Brukselę i ościenne
miejscowości.
Agata Majk
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Nauczanie języka obcego w przedszkolu.
Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wprowadziła obowiązek przygotowania dzieci w przedszkolach do
posługiwania się językiem obcym nowożytnym. W naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego prowadzane są bezpłatnie dwa razy w tygodniu. W zależności od grupy wiekowej czas zajęć z dziećmi 3-4- letnimi wynosi 15 min., a w grupie dzieci 5-letnich 30 min. Posługiwanie się językiem obcym we współczesnym zglobalizowanym świecie jest niezaprzeczalnie jedną
z ważniejszych kompetencji kluczowych człowieka. Kontakt z językiem obcym już w przedszkolu daje dzieciom szansę nabycia
pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej.
sponse), czyli metoda reagowania całym ciałem. Małe dziecko
ma na początku nauki bardzo ograniczone możliwości powtarzania za wzorem. Często nie chce mówić, za to chętnie pokazuje,
że rozumie, wykonując polecenia. Dlatego pozwólmy dzieciom
odnosić sukcesy, gdy na naszą komendę Run! biegną, czy gdy,
słysząc polecenie Touch your toes!, dotykają paluszków u nóg.
Dzieci lubią być aktorami i wcielać się w postaci z bajek i opowiadań. Dzieci znacznie chętniej mówią w języku obcym, gdy
mogą „ukryć się” pod fikcyjną postacią. Nauka roli, wielokrotne
jej powtarzanie, a potem odgrywanie „na scenie” jest okazją do
opanowywania dłuższego tekstu i jednocześnie do pochwalenia
się swoimi osiągnięciami. Jest także dobrą zabawą i źródłem satysfakcji.
Dzieci podczas zajęć języka angielskiego (fot. arch. Przedszkole Samorządowe)
Nauka języka angielskiego staje się stopniowo przygodą z inną
Jakie kroki należy podjąć, aby wprowadzenie malucha w świat kulturą, podczas której dziecko ma możliwość otwarcia się na zujęzyka było przyjemne i efektywne?
pełnie nowy, nieznany dotychczas świat. Przedszkolaki poznają
Dzieci w wieku przedszkolnym mają empiryczne podejście do zwyczaje i obyczaje właściwe dla kultury nauczanego języka. Halświata, poznają go wszystkimi zmysłami. Dlatego nauczanie ję- loween, Christmas, Valentine’s Day, Easter, czy Mother’s Day rozzyka angielskiego odbywa się głównie w formie zabawy- ,,bez- wijają wrażliwość interkulturową: chęć poznania, szacunek oraz
wiednie”, a stymulacja prostych wypowiedzi uruchamia zdolno- tolerancję do innych ras, narodowości i kultur.
ści naśladowcze dziecka. Dodatkowo naukę ułatwia odpowiednia
Wczesne podjęcie nauki języka obcego jest przede wszystkim
intonacja, mimika, gestykulacja oraz barwa i natężenie głosu.
pomocne dziecku w lepszym starcie w życie, a nie tylko w starNiezwykle istotnym elementem nauczania małych dzieci jest cie szkolnym. Wczesna nauka języka obcego pozwala zaopatrzyć
właśnie oddziaływanie na nie przez obraz, dźwięk, rym i rytm, dzieci w narzędzia, dzięki którym łatwiej będzie im funkcjonoa atrakcyjne pomoce sprawiają, że dzieci z wielkim zaangażowa- wać w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności współczesnego
niem biorą udział w zajęciach.
świata.
W nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym bardzo przydatną
Aneta Kosek
i jedną z podstawowych metod jest tzw. TPR (Total Physical Re-

Wytrwali ze sobą w miłości... przez 50 i 60 lat.
czypospolitej Polskiej Medali za długoletnie
pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonała zastępca kierownika delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Agnieszka
Krupińska oraz przedstawiciele władz samorządowych gminy Goworowo - Wójt Piotr
Kosiorek, Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Subczyńska i Sekretarz Gminy Antoni Mulawka. Urzędowi dostojnicy przekazali Jubilatom wyrazy uznania i podziękowania za godne, długie pożycie małżeńskie,
będące pięknym przykładem dla młodych
ludzi. W kościele podczas mszy św., która
rozpoczęła tę wyjątkową uroczystość, jubilaci z rąk księży otrzymali krzyże i pamiątkoJubilaci rozpoczęli świętowanie jubileuszy od mszy św. w goworowskim kościele. (fot. Sylwia Wilczewska)
we dyplomy. Mszę św. dziękczynną odprawili
Złote i Diamentowe Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylproboszcz parafii Kunin ks. Józef Kacperski
ko dla jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. To i wikary w parafii Goworowo ks. Sławomir Sokołowski. Jubilepięćdziesiąt i sześćdziesiąt lat nieprzerwanego, harmonijnego usze obchodziło osiemnaście złotych par i jedenaście diamentopożycia małżeńskiego. To także okazja do spojrzenia na minio- wych, a wszystko to odbyło się 25 września w Goworowie.
ne lata i wspólne dokonania. Wyrazem uznania wielkiej wartości
Agata Majk
jubileuszu Złotych Godów jest przyznanie przez Prezydenta Rze-
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Każdy głos w dyskusji jest bardzo ważny.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zorganizowało spotkanie diagnozujące dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych, grup aktywnych społecznie, liderów lokalnych, społeczników z terenu gmin: Czerwin, Goworowo,
Rzekuń, Rzewnie i Troszyn.
1 października w GOKSiR w Goworowie,
ze strony badających padły pytania, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują - szkoleń,
spotkań informacyjnych, w jaki sposób
kontaktować się z organizacjami, i jak
informować o wydarzeniach. Przedstawiono źródła finansowania. Uzyskane od
społeczników odpowiedzi oraz potrzeby
zostaną zapisane w raporcie dotyczącym
funkcjonowania organizacji społecznych
z terenu dwóch LGD – „Zaścianek Mazowsza” i „Kurpsie Razem”. Będzie podstawą do formułowania projektów i podejmowanych działań w szczególności na
rzecz organizacji i grup z sektora społecznego.
Spotkania diagnozujące odbyły się
w kilku miejscowościach z terenu dwóch
LGD, a realizowane były w ramach partnerskiego projektu pt. „Forum Inicjatyw Społecznych Mazowsza Północno
Przedstawiciele organizacji społecznych licznie przybyli na spotkanie. (fot. Agata Majk)
– Wschodniego” realizowanego przez
Celem spotkania diagnozującego pro- „Zaścianek Mazowsza”.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
blemy i potrzeby trzeciego sektora było
Poznaliśmy organizacje, ich zasoby „Zaścianek Mazowsza”, Stowarzyszenie
opracowanie raportu, który pozwoli na i potrzeby, czym się zajmują, w czym są Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Ralepsze wsparcie organizacji z naszych ob- dobrzy, wiemy do kogo możemy udać zem” przy współpracy z Mazowieckim
szarów. Nie zawsze oferty są dostosowane się po wsparcie, gdzie szukać informacji Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społeczdo lokalnych potrzeb, chcemy, aby działa- prawnych dotyczących funkcjonowania nej oraz Stowarzyszeniem Projekt Radonia Lokalnej Grupy Działania były jak naj- naszych organizacji – mówi Alicja Kali- mir, Federacją Mazowia finansowanego ze
lepiej dopasowane do osób i organizacji, nowska, przewodnicząca Koła Gospodyń środków Samorządu Województwa Mazoktóre chcą z nami współpracować – infor- Wiejskich w Kobylinie.
wieckiego.
muje Anna Tyszka – dyrektor biura LGD
Podczas spotkania, które odbyło się
Agata Majk

Cykl szkoleń w ŚDS Czarnowo.
Szkoleniowo-Doradczą
–
PREME z siedzibą w Ostrołęce. Do udziału w zajęciach
edukacyjnych zakwalifikowani zostali wszyscy uczestnicy
ŚDS oraz 4 osoby nieobjęte
wsparciem placówki. Liczebność grupy ze względu na
posiadane warunki lokalowe
oraz dostępny budżet została
ograniczona. Spotkania edukacyjne z zakresu nabywania
kompetencji miękkich oraz
wiedzy teoretycznej odbyły
się od poniedziałku do piątku
w godzinach od 11 do 15. W
okresie od 02.07.2019 r. do 19
sierpnia 2019 r.
Magdalena Dudziec

Uczestnicy szkolenia (fot. arch. ŚDS w Czarnowie)

Środowiskowy Dom Samopomocy w
Czarnowie zdecydował się na skorzystanie
z oferty szkoleń skierowanej do osób z

umiarkowanym oraz znacznym stopniem
niepełnosprawności.
Szkolenia
te
organizowane są przez lokalną Firmę
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Jesień 2019 roku to czas na kolejne wspólne międzypokoleniowe działanie!
Czas pokazał, że nie tylko seniorzy są zainteresowani integracją z młodymi. Kontaktu ze starszymi szuka także młodzież.
Mimo różnicy wieku mają wiele wspólnych zainteresowań i mogą spędzać czas z obopólną korzyścią.
Po sukcesach spektakli „Kłopoty Magdy” i „Żona ma się zawsze starać?” w wykonaniu Teatru Forum czyli grupy międzypokoleniowej skupionej przy świetlicy „Info bank” w Brzeźnie czas na kolejne działanie! W tej edycji seniorzy i młodzież z gminy
Goworowo zorganizują inicjatywę lokalną dla swojej społeczności. We wrześniu ruszyła kolejna edycja projektu „Seniorzy
i młodzi w twórczym działaniu”, do której inicjatorzy projektu zaprosili ponownie młodzież i seniorów z gminy Goworowo. Ideą
projektu jest tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej, dzięki wspólnej, twórczej aktywności młodych i seniorów
na rzecz innych grup międzypokoleniowych. Spoiwem łączącym wszystkie dotychczasowe edycje jest DRAMA- metoda, którą
pracujemy podczas warsztatów – informuje Karolina Sieńkowska realizatorka projektu.

Na zdjęciu Pierwsze warsztaty międzypokoleniowej grupy, które odbyły się świetlicy w Czerniu. (fot. Agata Majk)

Podczas pierwszego międzypokoleniowego spotkania, które odbyło się 22 września br. w świetlicy w Czerniu, młodzież i
seniorzy poznali się nawzajem oraz zbadali lokalne zasoby. W
kolejnych etapach projektu będą brać udział w quizie międzypokoleniowym, prezentacji o zmianach pokoleniowych, warsztatach z komunikacji, ale również wspólnie spędzą czas przy grillu
i muzyce. Porozmawiają również o tym, jaka inicjatywa dla społeczności lokalnej jest potrzebna w Goworowie oraz jakie zainteresowania i talenty mają uczestnicy grupy.
Co może być inicjatywą lokalną?
Bazując na dotychczasowej współpracy, takim działaniem
może być międzypokoleniowa potańcówka andrzejkowa, wystawa zdjęć poprzedzoną sesją fotograficzną czy klip promujący
społeczność. O tym, jaki rodzaj wydarzenia będzie przygotowany,
zadecyduje grupa. Wtedy to szczegółowe warsztaty będą dostosowane do ich pomysłu. Grupa będzie pracować przez kilka weekendów, a efekty ich pracy będzie można zobaczyć na wydarzeniu
zorganizowanym dla społeczności gminy Goworowo i ich gości
oraz w Warszawie. Tam dodatkowo goworowskie wydarzenie będzie zaprezentowane dla pozostałych grup objętych projektem,

a mianowicie z Garwolina, Woli Rębkowskiej i Otwocka.
Dlaczego warto wziąć udział w tym projekcie?
Korzyścią udziału w tym projekcie jest możliwość realizacji
własnego pomysłu na wydarzenie lokalne. Można zdobyć praktyczną wiedzę o tworzeniu i promowaniu wydarzenia dla społeczności – bliskich, sąsiadów i sąsiadek. To odkrywanie swoich
pasji i wzmacnianie relacji międzypokoleniowych z osobami
w innym wieku.
Przekonaj się, że działanie z osobami w różnym wieku
może dodać energii!
Zgłoś swój udział w międzypokoleniowym projekcie „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu”. Do udziału zapraszają:
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA oraz Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze
środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
Agata Majk
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IV Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Sportowych Rajdach
Konnych w Szarłacie za nami.
W dniach 20-21 września 2019 roku Sportowo - Szkolny Klub Jeździecki „VIRITIM” w Szarłacie we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Warszawsko -Mazowieckim Związkiem Jeździeckim podjął wyzwanie
organizacji IV Mazowieckich Zawodów Regionalnych i Towarzyskich oraz Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Sportowych
Rajdach Konnych.

Konne Mistrzostwa Mazowsza w Szarłacie (fot. Klub Jeździecki „VIRITIM”)

Udział w zawodach zgłosiło 18 zawodników reprezentujących
nie tylko Mazowsze. Wśród uczestników byli zawodnicy, którzy
do Szarłatu przyjechali z województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Lubelskiego oraz Małopolskiego. Dwoje zawodników posiadało
licencję z Podkarpacia.
21 września o godzinie 7:30 przeprowadzony został Przegląd
Weterynaryjny, obowiązkowy dla każdego, oceniający czy konie
są zdrowe i przygotowane do startu w zawodach.
W organizowanych zawodach rozegrano 2 konkursy w ramach Mistrzostw Warszawy i Mazowsza, w kategorii Senior i Junior.
Do konkursu w tej kategorii zgłosiły się 4 pary i co ważne wszystkie ukończyły dystans plasując się na następujących miejscach:
1. Edyta Mamontowicz i koń Sato - Mistrz Mazowsza
2. Kamila Mamontowicz i klacz Dahme - I V-ce Mistrz
3. Krzysztof Wojtecki i koń Agis- II Vce Mistrz
4. Amelia Wrona na klaczy Loreen - otrzymała dodatkową nagrodę
Fair Play.
W konkursie na Mistrza Warszawy i Mazowsza w kategorii Junior zgłosiły się dwie pary. Konkurs obejmował pary posiadające licencję Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego w wieku 13-18 lat.
Przejazd obejmował dystans 40,1 km. Dystans ukończyła Nata-

lia Lisiecka na koniu Hama zdobywając tytuł Mistrza Warszawy
i Mazowsza w kategorii Junior. Para Martyna Galas i ogier arabski
Mogador niestety została eliminowana ze względu na ruch konia
(kulawizna) po ukończeniu pierwszej pętli podczas badania na
bramce weterynaryjnej. Obie pary reprezentowały mazowiecki
klub AZS Politechnika Warszawska.
Podczas organizowanej wrześniowej imprezy jeździeckiej
w Szarłacie rozegrano 3 konkursy w ramach Zawodów Regionalnych w dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne. Były to konkursy
klasy N na dystansie 80,8 km, klasy P na dystansie 40,1 km oraz
w klasie L na dystansie 30,2 km.
Wyniki Zawodów Regionalnych plasowały się następująco:
Klasa N (dystans 80,8km):
1. Edyta Mamontowicz i koń Sato
2. Kamila Mamontowicz i klacz Dahme
3. Krzysztof Wojtecki i koń Agis
4. AMELIA Wrona i klacz Loreen
5. Aleksandra Jabłońska i koń Herbatnik - eliminacja na przeglądzie weterynaryjnym - kulawizna konia
Klasa P (dystans 40,1 km):
1. Tomasz Wiciejowski i koń Dragon-Tadeusz (Zawodnik Niezrzeszony)
2. Damian Kośnik i koń Justus (SKJ VIRITIM )
3. Agnieszka Rybaczyk i koń Etorio (SKJ VIRITIM)
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4. Katarzyna Kłosek i koń Elekt Al. Kalediah (KJ Leśny)
5. Natalia Lisiecka i koń Hama (AZS Politechnika Warszawska)
6. Martyna Galas i ogier Mogador (AZS Politechnika Warszawska)
– eliminacja
Klasa L (dystans 30,2 km)
1. Ryszard Zieliński i koń Echar (KJ Interpolo)
2. Maria Filipska i koń Adeena (Love’n’Peas)
Start o godz. 10:00. Tempo minimalne 10km/h, maksymalne
14 km/h.
Podczas zawodów rozegrano również konkurs towarzyski
czyli amatorski, który nie wymagał rejestracji zawodnika i konia
w Związku Jeździeckim, ale został przeprowadzony na zasadach
opracowanych i wymaganych przez Warszawsko-Mazowiecki
Związek Jeździecki oraz Polski Związek Jeździecki.
Przewidziano dwa konkursy LT (towarzyskie) na dystansach
20,4 km oraz 10,5 km.
Na konkurs LT 10,5 km nie zgłosił się żaden uczestnik. Dystans 20,4 został rozegrany wśród 5 uczestników. 4 z nich ukończyło go w ramach egzaminu praktycznego na specjalistyczną
brązową rajdową odznakę jeździecką, która uprawnia do startów
w konkursie licencyjnym kl. P. Wyniki rozgrywki konkursu LT
20,4 km ukształtowały się w następującej kolejności:
1. Maja Kalicka na koniu Magdan Theila
2. Bartosz Brunow na koniu Kajla
3. Arkadiusz Brunow na koniu Kira
4. Marta Jakoniuk na koniu Eagle Strategia
5. Justyna Dzyr na koniu Europe Strategia
Imprezę zakończono ogłoszeniem wyników i rozdaniem
nagród dla laureatów podium, których sponsorem był Starosta
Powiatu Ostrołęckiego. Dla Mistrzów Warszawy i Mazowsza nagrody ufundował Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki.
Na zawodach nie zabrakło osobistości ze świata rajdowego
i nie tylko.

Konne Mistrzostwa Mazowsza w Szarłacie (fot. Klub Jeździecki „VIRITIM”)

IV Mazowieckich Zawodów Regionalnych i Towarzyskich
w Sportowych Rajdach Konnych– Mistrzostw Warszawy i Mazowsza nie udałoby się zorganizować, gdyby nie pomoc instytucji, wolontariuszy oraz przyjaciół zaangażowanych w przygotowania. Bez was wszystkich nie bylibyśmy w stanie zorganizować
tego wydarzenia.

Stacja meteorologiczna

Agnieszka Rybaczyk

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie wzięła udział w konkursie dobrosąsiedzkim „WzMOCnij swoje
otoczenie”, zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna. W maju 2019 r.
wyłoniono zwycięzców, w gronie których znalazła się również nasza szkoła.

Stacja meteorologiczna w SP Goworowo (fot. Jacek
Dobrzyński)

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej oraz wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające
wdrażanie realnych zmian przy wykorzystaniu nowej infrastruktury rozumianej,
jako wszelkie działania zmierzające do
podniesienia jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach pozyskanych środków finansowych w wysokości
19 372,50 zł brutto Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Goworowie re-

alizuje przedsięwzięcie pn.: „SMOG NIE
NA ŻARTY”. Grant zakłada monitorowanie powietrza oraz składników pogody
w miejscowości Goworówek, Goworowo
oraz przy szkole podstawowej, a także
zwiększenie świadomości uczniów oraz
społeczności lokalnej na temat jakości
powietrza i czynników pogodowych oraz
ich wpływu na zdrowie i samopoczucie
mieszkańców. Firma Meteolab Sp. z.o.o. z
Goczałkowic-Zdrój dostarczyła i zamontowała pod koniec września trzy komponenty stacji meteorologicznej: klatkę
meteorologiczną z urządzeniami pomiarowymi, automatyczną stację meteorologiczną oraz ekran LED do prezentacji danych ze stacji meteo oraz pyłomierza. W
klatce meteorologicznej znajdują się przyrządy do pomiaru składników pogody, takie jak: termometry, higrometr, barometr.
Na zewnątrz umieszczony został deszczomierz oraz wiatromierz. Informacyjny
ekran LED umieszczony na przedniej ścia-

nie budynku szkoły, w sposób bardzo czytelny, dostarcza informacji o stanie powietrza oraz aktualnych składnikach pogody
(m.in. zanieczyszczenie powietrza), które
on-line są przekazywane ze stacji automatycznej, zlokalizowanej na dachu budynku
szkoły. Wszelkie informacje dotyczące bieżących odczytów są dostępne w specjalnej
zakładce na szkolnej stronie internetowej.
Stacja meteorologiczna pozwoli uczniom
analizować zebrane informacje pogodowe,
prowadzić własne projekty badawcze w
ramach prowadzonego w roku szkolnym
2019/2020 przez panią Krystynę Gajewską
meteorologicznego koła zainteresowań.
Zdobyta wiedza o stanie powietrza powinna wykształcić postawy proekologiczne, które szerzone będą wśród mieszkańców naszej gminy. Społeczność szkolna
i mieszkańcy gminy Goworowo uzyskali
możliwość łatwego dostępu do informacji
o stanie jakości powietrza.
Jacek Dobrzyński, Krystyna Gajewska
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Przewozy autobusowe w Gminie Goworowo
Pragniemy poinformować, że Przedsiębiorstwo Transportowe ,,DAREX” Dariusz Nowak Ostrołęka ul. Kochanowskiego 6
wygrała przetarg na ,,Zakup biletów miesięcznych dla uczniów ze szkół gminy Goworowo w roku szkolnym 2019/2020” i uzyskała zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób, w krajowym transporcie drogowym na terenie naszej gminy.
Firma uruchomiła następujące linie autobusowe:
6. Goworówek- Cisk przez Ludwinowo - Kruszewo
7. Goworowo – Goworowo przez Struniawy - Pokrzywnica
8 .Goworowo - Goworówek przez Rębisze Kolonia - Grodzisk Mały - Pasieki - Kobylin - Kunin
9. Pasieki – Goworówek przez Czernie – Ludwinowo
10. Lipianka – Pasieki przez Cisk- Kaczka
11. Brzeźno Kolonia – Goworówek przez Brzeźno
- Jawory Podmaście - Kruszewo - Rębisze Kolonia
Z przejazdów na tych liniach korzystają
dzieci ze szkół prowadzonych przez Gminę Goworowo dla których gmina zakupuje bilety miesięczne. Z uwagi na fakt, że są to regularne linie
autobusowe, mogą z nich korzystać wszyscy
mieszkańcy pod warunkiem wykupienia biletu
u kierowcy. Ze szczegółowym rozkładem jazdy
będzie można zapoznać się na stronie internetowej gminy w zakładce ,,Rozkłady jazdy’’. Mając
Autobusy kursujące na regularnych liniach na terenie naszej gminy (fot. Jacek Dobrzyński)
na względzie dobro dzieci dowożonych do szkół
w ramach zakupionych biletów zapewniona jest
1. Goworówek - Ponikiew Duża przez Brzeźno - Czernie
opieka nad dziećmi.
2. Goworówek – Pokrzywnica przez Rębisze Działy - Damięty
Gmina Goworowo wykorzystując obowiązujące przepisy sta3. Goworówek - Szczawin przez Smólnik
ra się rozwiązywać we własnym zakresie problemy mieszkańców
4. Goworówek - Jawory Stare przez Cisk - Jawory Podmaście
związane z komunikacją na terenie gminy.
5 .Szczawin – Goworowo przez Czarnowo - Ponikiew Duża - KuAntoni Mulawka
nin - Jurgi - Zaorze - Dzbądzek - Szarłat – Michałowo

Inauguracja roku szkolnego udział w akcji „Przerwany
marsz...”
2 września w Szkole Podstawowej w Kuninie rozpoczęto rok szkolny 2019/2020 udziałem
w projekcie „Przerwany marsz…”

Dyrektor szkoły Paweł Jagielski szczególnie miło
przywitał najmłodszych uczestników spotkania przedszkolaków, nowych pracowników szkoły oraz
seniorów, którzy zostali zaproszeni z okazji uczestniczenia naszej placówki w akcji „Przerwany marsz…”,
polegającej na symbolicznym dokończeniu, przerwanego przez wybuch II wojny światowej marszu
do szkoły ówczesnej młodzieży. W ramach przedsięwzięcia społeczność szkolna wraz z „dziećmi wojny”
wspólnie odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego i zrobiła pamiątkowe zdjęcia. Projekt będzie kontynuowany w trakcie roku szkolnego, a młodzież będzie
miała za zadanie przeprowadzić wywiady z „dziećmi
wojny” i spisać lub nagrać ich wspomnienia w celu Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w szkole w Kuninie (fot. arch. SP Kunin)
utrwalenia pamięci o wydarzeniach sprzed 80 lat.
II wojny światowej i Bitwy pod Kuninem, która 7 września 1939
Zebrany materiał zasili zbiory, do których będą mogły sięgać przyszłe pokolenia. Akcja została zorganizowana przez roku, młodzież szkolna złożyła kwiaty i zapaliła znicze w Miejscu
Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Pamięci na miejscowym cmentarzu.
Edukacji Narodowej RP. Dla upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu
B. Sotomska
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Wrzesień 1939 r. - wybuch ii wojny światowej na ziemi kunińskiej
Ziemia kunińska podzieliła losy całego państwa. 1 września 1939 roku nadano komunikat, który informował o napaści Niemców i wypowiedzeniu wojny. Ta straszna wiadomość
obiegła całą wieś. Wartościowe rzeczy i część zgromadzonej
żywności układano w doły i zakopywano. Ludność zza Narwi
zaczęła uciekać. Wozy załadowane przeróżnymi rzeczami, stada bydła, świń, owiec - wszystko pędzono na wschód.
Wojska niemieckie atakowały żołnierzy i cywilów z samolotów. Ludzi ogarnęła panika. Wojsko polskie na koniach i artyleria kierowało się na zachód. Z wielkim trudem konie zaprzężone
po cztery sztuki do jednej armaty pokonywały piaszczyste drogi.
Niemcy natomiast w szybkim tempie zajmowali tereny Polski.
Pani Sabina Bełdycka wspomina te straszne chwile, kiedy jako
10-letnia dziewczynka widziała, jak na jej ukochaną miejscowość
z hukiem zaczęły padać pociski. Wtedy uciekinierzy zza Narwi
i ludność miejscowa z całym ekwipunkiem na załadowanych wozach zaczęła uciekać piaszczystymi drogami w kierunku najbliższej szosy. Jednak droga asfaltowa była jeszcze bardziej zatłoczona. Na zachód szło wojsko, przeważnie piechota. To oni kierowali
ruchem. Nocą niebo rozświetlały łuny pożarów. Ciszę przerywał
huk armat i padających pocisków. Niemcy szybko zajęli te tereny
i po zdobyciu Różana już 6 września 1939 roku otrzymali kolejne
zadanie, jakim było zdobycie Kunina. Wróg chciał kontrolować
skrzyżowanie: Różan- Ostrów Mazowiecka, Goworowo- Pasieki.
„Odziały kawalerii nieprzyjacielskiej przeprawiły się przez
Narew w rejonie miejscowości Brzuze 6 września 1939 roku
około godziny 19 i przeszły przez Kunin z zamiarem opanowania ważnego skrzyżowania dróg w miejscowości Ponikiew Mała.
115 pułk zajmujący w tym dniu pozycję naprzeciwko Różana był
bombardowany i silnie ostrzeliwany przez artylerię. 7 września
około godziny 2, 41 i 33 dywizja podczas wycofywania się do

miejscowości Góry, została zaatakowana w rejonie Kunina, a niektóre oddziały okrążone.
Wówczas I batalion 115 pułku dowodzony przez majora
Franelana, otworzył przejście bagnetami. Pułkownik Rzędzicki
został ranny, a pułk ponosząc krwawe straty wykonał rozkaz i dotarł do miejscowości Góry. Generał Piekarski - zanim dotarł do
niego 115 pułk - usiłował wykonać otrzymany rozkaz wyrzucenia
Niemców za Narew. Mając w Pasiekach 116 pułk piechoty, wydał
mu rozkaz opanowania Kunina, sforsowania rzeki Orz i dotarcia
do Narwi w rejonie przeprawy w miejscowości Dzbądz. Akcja
ta prowadzona przy świetle licznych pożarów, wśród ostrzałów,
podjazdów kawalerii nieprzyjacielskiej, w atmosferze panicznej
ucieczki taborów 33 i 41 dywizji piechoty i jak się wydaje bez wiary w zwycięstwo, zakończyła się niepowodzeniem.”
Przez kilka pierwszych wrześniowych dni i nocy odrzucali
niezłomni polscy obrońcy niemieckie zmasowane ataki. Płonął
Różan, okoliczne wsie po obu stronach Narwi, szły z dymem zagajniki i poszczególne zagrody. Wróg zyskał przewagę. Zdecydowało o tym zwłaszcza lotnictwo.
W bitwie pod Kuninem poległ kapitan Wit Jan Bydliński - oficer informacyjny 115 pułku piechoty, porucznik Tadeusz Bieroński i kilkunastu żołnierzy. Wszyscy zostali pochowani w mogile
zbiorowej na miejscowym cmentarzu. Jest to Miejsce Pamięci
Narodowej, o które troszczą się nauczyciele i uczniowie naszej
szkoły.
W mogile tej spoczywa także podporucznik Jan Tadeusz Rybak - drugi adiutant dowódcy 115 pułku piechoty. Źródła podają
informację, że zginął pod Czarnowem. Prawdopodobnie tam został ciężko ranny i zmarł w czasie ewakuacji, dlatego został pochowany w innym miejscu.
M. Grzyb

Uczniowie szkoły podstawowej w Kuninie walczyli o podwórko talentów nivea.

Uczniowie SP w Kuninie (fot. arch. SP Kunin)

Zaczęło się wiosną 2019 roku. Na skrzynkę mailową szkoły
dotarła informacja o konkursie firmy NIVEA, w którym można było wygrać Podwórko Talentów, czyli kreatywny i edu-

kacyjny plac zabaw dla dzieci. Myśl o przystąpieniu
do rywalizacji najpierw zaprzątnęła głowę dyrektora
szkoły Pawła Jagielskiego, potem nauczycieli… i poszło. Plakaty, ulotki, film, głosowanie…
Przedsięwzięcie skierowane było do szkół podstawowych, które pielęgnują rodzinne i wartościowe spędzanie czasu wolnego. Akcja polegała na tym, aby nagrać
3-minutowy film prezentujący talenty dzieci. Następnie,
po zakwalifikowaniu do drugiego etapu, zwycięstwo zależało od liczby zdobytych głosów.
Nagrany film zdobył akceptację komisji konkursowej
i wiadomość o ostatnim etapie konkursu obiegła okolicę. Pełna mobilizacja! Głosy… bardzo potrzebne! Zaangażowali się mocno wszyscy: uczniowie, rodzice, pracownicy, całe rzesze szkolnych przyjaciół, znajomych.
Tempo głosowania było duże. Głosowały całe rodziny…
Brawo!
Głównej nagrody nie udało się zdobyć. To nic. Mamy
za to wspaniały zestaw gier edukacyjnych, który oprócz świetnej
rozrywki dostarcza wiedzy, wciąga do świata ciekawostek i pomaga pielęgnować czas.
B. Sotomska
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Dofinansowanie pracowni informatycznych i językowych
W kwietniu Szkoła Podstawowa w Pasiekach przystąpiła do
Programu dofinasowanie Pracowni Informatycznych i Językowych ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Celem programu było dofinansowanie w wysokości
70% wartości pracowni, modernizacja i tworzenie nowych
pracowni informatycznych
w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych oraz zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i pomocy
dydaktycznych.

Nasza szkoła znalazła się w gronie szkół, które zakwalifikowały się do realizacji programu. Po spełnieniu wszelkich formalności 16.09.2019 r. nowa pracownia multimedialna składająca się
z 15 nowoczesnych laptopów wraz z mobilną szafą na ich przechowywanie rozpoczęła pracę w naszej szkole.
Cieszymy się, że nasi uczniowie będą pracować na
nowoczesnym sprzęcie komputerowym, szczególnie że
poprzednia pracownia komputerowa miała już 17 lat.
A. Grabowski

Szkoła w Pasiekach laureatem konkursu ose wyzwanie
Szkoła Podstawowa w Pasiekach przystąpiła do konkursu
#OSE Wyzwanie zorganizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Ministerstwo Cyfryzacji.
W konkursie do wygrania było 800 mobilnych pracowni multimedialnych - każda pracownia składa się z 16 laptopów - dla
szkół z terenu całej Polski.
20 września 2019 r. zostały ogłoszone wyniki. Miło nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się w gronie zwycięzców,
a co za tym idzie, wygrała jedną 800 pracowni mobilnych. Potwierdzenie wygrania pracowni multimedialnej z rąk Ministra
Cyfryzacji – Marka Zagórskiego odebrał dyrektor szkoły mgr
Adam Grabowski.
Bardzo cieszymy się z wygranej. Jednocześnie informujemy,
że Szkoła w Pasiekach przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – czyli szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu
w każdej szkole.
A. Grabowski

Spotkanie profilaktyczne

17 września 2019 roku społeczność Szkoły Podstawowej w Pasiekach uczestniczyła w spotkaniu z dzielnicowym z Posterunku
Policji w Goworowie – Sławomirem Subczyńskim.
Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: dla klas starszych
oraz dla rodziców i nauczycieli. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV – VIII. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do
i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny. Nasz
gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na
dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania
ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Ponadto dzielnicowy przekazał uczniom ważne informacje na temat uzależnień, cyberprzemocy oraz odpowiedzialności
karnej nieletnich za popełniane czyny.
Drugie spotkanie przeznaczone było dla rodziców i nauczycieli. Poprowadziła je Aneta Waracka z KMP w Ostrołęce przy
wsparciu naszego dzielnicowego. Tematem pogadanki, oprócz
szeroko pojmowanego bezpieczeństwa na drodze, była odpowie-

Wizyta pielgrzymów

8 września 2019 roku do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie zawitali pielgrzymi z Parafii p.w. św. Anny
w Różanie. Wierni zmierzali do Parafii Narodzenia Najświętszej
Marii Panny w Wąsewie. Miejsce odpoczynku od trudu pieszej
wędrówki stanowi jak co roku ŚDS w Czarnowie. To właśnie
tutaj dzięki uprzejmości pracowników placówki i mieszkańców

Dyrektor SP w Pasiekach cieszy się z wygranej. (fot. M. Fidelis)

dzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Na spotkaniu uczniowie i ich rodzice
dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki wg litery prawa, kto
i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący pogadankę uświadomili słuchaczom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole
i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji,
które są do tego powołane.
Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniło się do
wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych
wśród uczniów.
Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań
realizowanych w ramach programu profilaktyczno - wychowawczego naszej szkoły.
A. Ruszczyk

wsi Czarnowo pielgrzymi mogli skorzystać z chwili wytchnienia. Na każdego z pielgrzymów czekał kubek gorącej herbaty,
kawałek ciasta oraz dobre słowo. Tegoroczna grupa pielgrzymów dotarła do nas o godzinie 7:30 i liczyła około 100 osób.
Magdalena Dudziec
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80-ta rocznica pacyfikacji Goworowa
Osiemdziesiąt lat temu rozpoczęła się II wojna światowa, która odmieniła oblicze ówczesnego świata. Młode państwo polskie padło jako pierwsze ofiarą nieznanego wcześniej terroru i nienawiści oraz zorganizowanego działania mającego na celu
fizyczną eliminację całych narodów. Mieszkańcy Goworowa i okolicznych wsi już 8 i 9 września 1939 r. doświadczyli na sobie
polityki najeźdźców. W ciągu tych dni życie mieszkańców Goworowa zmieniło się w sposób nieodwracalny. Przed niemieckim
najazdem żyli tu, obok siebie, przedstawiciele różnych narodowości i wyznań. Większość mieszkańców w „Goworowie Osadzie”
stanowili Żydzi zajmujący się: szewstwem, krawiectwem, handlem, lichwą i świadczeniem drobnych usług. Mieli swoją świątynię
i cmentarz w Wólce Brzezińskiej. Mieszkało tu też kilka rodzin niemieckich protestantów. Wraz z polskimi sąsiadami tworzyli
barwną wielokulturową społeczność żyjącą w symbiozie, którą łączyły problemy codziennego życia. Polskie i żydowskie dzieci
uczyły się w jednej szkole, a dorośli pomagali sobie wzajemnie wyręczając w koniecznych pracach podczas dni świątecznych. Do
dzisiaj pozostało w naszym otoczeniu wiele zwyczajów, nazw, powiedzeń czy potraw będących pozostałością po czasach sprzed
9 września 1939 r., a z pochodzenia których nie zdajemy sobie sprawy.
Wróćmy do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Rynku. Zgromadzoną ludność podzielono na grupy oddzielając Polaków od Żydów. W takich warunkach
wszyscy stali przez kilka godzin. Grupie Polaków stojących
obok sklepu z wędlinami Ratyńskich sklepowa rozdawała kiełbasę. Następnie Polaków wypędzono do żwirowni
p. Ciskowskiego na Probostwie. Niemcy zamknęli Żydów
w synagodze i zabili drzwi oraz okna deskami. Synagogę
oblano naftą i podpalono. Rozległ się płacz i krzyk przerażenia, które słychać było aż w połowie Goworówka. Żydzi
próbowali wydostać się przez prowizorycznie zabite okna,
ale Niemcy uniemożliwiali to strzelając do nich. W tym
momencie pojawił się nieznany oficer niemiecki wyższej
rangi. Świadkowie wspominają, że przybył na motorze,
choć źródła mówią też o samochodzie. Gdy dowiedział się,
Mieszkańcy Goworowa po przejściu przez rzekę Orz. Prawa autorskie © IWM, źródło: że w płonącej synagodze są ludzie, kazał ich wypuścić, mówiąc, że to zbyt drastyczne.
www.iwm.org.uk/collections/item/object/205184932
Po uwolnieniu z płonącej synagogi spędzono wszystDwa najbardziej tragiczne dni w historii wojennej Goworo- kich Żydów na plac przed kościołem i polecono im go zamieść.
wa zaczęły się w piątek 8 września 1939 r. W miasteczku pojawili W trakcie tej czynności Niemcy strzelali ponad ich głowami,
się żołnierze SS-Artillerie-Regiment (Pułk Artylerii SS) należącej a w końcu wydali rozkaz, aby nazajutrz o godz. 7ºº rano żadnego
do tylnej straży Dywizji Pancernej „Kempf ” oraz członkowie Ge- z nich nie było w Goworowie. Żydom kazano jednak przejść na
heime Feldpolizei (Tajnej Policji Polowej). Zaczęli przeszukiwać drugą stronę rzeki Orz jeszcze 9 września, gdzie przez kilka dni
zabudowania wiosek położonych wokół Goworowa. We wsi Go- koczowali na łące między Wólką Brzezińską a Grodziskiem Maworówek zastrzelono tych, którzy ukrywali się w piwnicach i sto- łym.
dołach. Pozostałych, w tym kobiety i dzieci spędzono w okolicę
Do dzisiaj nie wiadomo, komu Żydzi z Goworowa zawdziękuźni Żyda Insruka (obecnie znajduje się tu Szkoła Podstawowa), czają ocalenie. Działanie anonimowego oficera wydaje się być
gdzie spędzili noc pod gołym niebem. Nocą słychać było poje- celowe. Na początku wojny wielu niemieckich oficerów Wehrdyncze strzały, a gdy się rozwidniło, za kuźnią widać było leżące machtu nie tolerowało postępowania wojsk SS wobec ludności
ciała mężczyzn zabitych strzałem w tył głowy.
cywilnej. Tak jak w przypadku Goworowa, w wielu miejscowoMieszkańców Goworowa Niemcy zebrali na Rynku. Żydów ściach akcje eksterminacyjne były przez nich udaremniane.
spędzili w okolice dzisiejszego Banku Spółdzielczego, a PolaNiemcy kontynuowali niszczenie Goworowa, skutkiem czego
ków w drugi róg Rynku, w okolice dzisiejszego sklepu państwa miasteczko spłonęło prawie doszczętnie aż do plebanii i wikariaMichalskich. Część mężczyzn – Żydów oddzielono od reszty tu, które cudem ocalały. Ocalał też dom parafialny, budynek rzei wyprowadzono do stodoły poza Goworowo, gdzie spędzili noc. mieślnika Kozłowskiego oraz remiza strażacka.
Resztę Żydów na noc zagoniono do synagogi zabijając rabina
Żydzi koczujący na łące nie mieli gdzie wrócić, bo ich domy
i modlących się tam mężczyzn. Inni tułali się całą noc po osadzie. spalono. Głodowali, choć Polacy starali się dostarczać im żywWczesnym rankiem w sobotę 9 września 1939 r. Niemcy oto- ność. Po kilku dniach, gdy zaczęły padać deszcze, Niemcy kazali
czyli Goworowo. W rogach Rynku rozstawili karabiny maszyno- Żydom przeprawić się przez rzekę Orz na Probostwo. Tamtejszym
we i spędzili tu wszystkich mieszkańców wraz z uciekinierami mieszkańcom rozkazano przyjąć rodziny żydowskie. Polacy ich
z Makowa, Różana, Ostrołęki i Pułtuska. W trakcie tej czynności przyjęli i karmili oraz leczyli. Gdy 17 września 1939 r. Sowieci zamordowali bezbronną ludność, wrzucając niektóre ciała w ogień jęli wschodnią część Polski, Niemcy nakazali Żydom wynieść się
płonących budynków. Liczba wszystkich ofiar nie jest znana. Je- do Śniadowa. Część z nich zawieźli tam Polacy na swoich wozach.
rzy Dziewirski w książce Goworowo i okolice, opierając się na da- (więcej na ten temat w publikacji Urzędu Gminy Goworowo pt: „Pacyfikanych uzyskanych z zasobów Głównej Komisji Badania Zbrodni cja Goworowa 9 września 1939 r.”)
Hitlerowskich w Polsce podaje informację, że tego tragicznego
Piotr Kosiorek
dnia zginęło w Goworowie około 236 osób. Ks. Leon Gościcki Źródła:
zapisał w kronice parafialnej liczbę zamordowanych 65 Żydów •Kronika parafii Goworowo, T I
ustna Anny Drabot
i 30 Polaków i taka liczba ofiar widnieje na pamiątkowym obeli- •Relacja
•Relacja ustna Wacława Nikodemskiego
sku w centrum Goworowa, który został wybudowany staraniem •Księga Żydów Ostrołęckich, OTN im. A. Chętnika, TPO, Ostrołęka-Tel Awiw 2002
• Dziewirski J. Goworowo i okolice, OTNim. A. Chętnika, Ostrołęka 2006
nieżyjącego już p. Zdzisława Piórkowskiego.
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80-ta rocznica pacyfikacji i spalenia Goworowa
W pierwszych dniach najkrwawszego w dziejach konfliktu - II wojny światowej- mieszkańcy Goworowa doświadczyli w całej
pełni okrucieństwa najeźdźców. W dniach 8 i 9 września 1939 r. żołnierze Pułku Artylerii SS, należącej do tylnej straży Dywizji
Pancernej „Kempf ” oraz członkowie Policji Polowej, dokonali mordów na ludności cywilnej oraz spalenia „miejskiej”, w większości żydowskiej, części Goworowa.

Obchodzy 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej (fot. arch. UG Goworowo)

Dlatego też w Goworowie w sposób szczególny obchodzono
osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dla uczczenia ofiar i zachowania pamięci tragicznych wydarzeń Urząd Gminy wydał opracowanie historyczne autorstwa Piotra Kosiorka
i Macieja Tworkowskiego zatytułowane „Pacyfikacja Goworowa
9 września 1939 r.” Autorzy w oparciu o materiały źródłowe i relacje świadków starali się jak najpełniej oddać prawdę o tych tragicznych wydarzeniach.

Zorganizowano też na skwerze
wokół obelisku poświęconego pamięci ofiar wydarzeń z 8 i 9 września
1939 r. oraz wszystkich, którzy oddali życie za wolną ojczyznę, wystawę
fotografii ukazujących pacyfikację
i spalenie Goworowa, wykonanych
przez samych sprawców zbrodni.
9 września 2019 r. o godzinie
12:00 władze samorządowe, harcerze,
uczniowie Szkoły Podstawowej
i Zespołu Szkól Powiatowych wraz
z nauczycielami i dyrektorami oraz
przedstawiciele Banku Spółdzielczego, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod
obeliskiem na skwerze w centrum
Goworowa. Po uczczeniu ofiar minutą
ciszy przy wtórze syreny alarmowej
OSP w Goworowie, proboszcz ks.
kan. Stanisław Siemion skierował do
zebranych kilka słów refleksji na temat potrzeby kultywowania
pamięci o ofiarach i kształtowaniu postaw patriotycznych wśród
młodzieży. Wspólnie zmówiono modlitwę za wszystkich, którzy
zginęli w czasie wojny, za niewinne ofiary i za poległych w walce
o wolną ojczyznę.
Piotr Kosiorek

Prace remontowe w szkole w Pasiekach

Pomieszczenia szkolne zyskały nowy estetyczny wygląd (fot. Adam Grabowski)

Okres wakacyjny to czas wypoczynku
dla uczniów, ale dla dyrekcji i personelu
szkół to jedyna okazja do przeprowadzenia niezbędnych remontów w placówkach
edukacyjnych, przygotowanie budynków
do przyjęcia uczniów we wrześniu.
W czasie wakacji w Szkole Podstawowej w Pasiekach zostały przeprowadzone
gruntowne prace remontowe w oddziale
przedszkolnym na I piętrze. Oddział zyskał nowe podłogi, stare drewniane zostały zerwane, wylano betonowe posadzki
i ułożono tarkiet. Pomalowano wszystkie
ściany i sufity. Ekipy budowlane rozpoczę-
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ły prace na początku lipca, a zakończyły
w sierpniu. Dużą inwestycją była wymiana
zbiornika oczyszczalni, który ze względu
na swój wiek wymagał wymiany na nowy.
W czasie wakacji dokonano jego wymiany
tak, aby uczniowie mogli korzystać w pełni z ekologicznych łazienek.
Wraz z pierwszym dzwonkiem uczniowie będą mogli zobaczyć piękną i odnowioną szkołę, w której czekają ich same
miłe chwile spędzone nie tylko na nauce,
ale i na zabawie z rówieśnikami.
A. Grabowski
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