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Ponikiewianki na wystawie

Wspólne działanie zbliża ludzi i daje im wiele tematów do rozmowy. Jeśli chcesz poznać bliżej sąsiadów, angażuj się, szukaj
okazji do przyjemniejszego spędzenia czasu w gronie sąsiadów. Tak właśnie poznawał swoich sąsiadów Marek Jaromski, który
szybko zaskarbił sobie sympatię nie tylko wśród mieszkańców Ponikwi Dużej. A kogo poznał i w jaki sposób ich wspomina, właśnie pokazał na swych linorytach.

Mieszkańcy Ponikwi Dużej na wystawie w towarzystwie Elżbiety Dzikowskiej (fot. A. Majk)

W niedzielne popołudnie 17 listopada, w Galerii
„Wytwórnia” w Ostrołęce odbył się wernisaż wystawy
pt. „Moi sąsiedzi”. Jej autorem jest Marek Jaromski,
który na swoich linorytach zamieścił portrety sąsiadów – mieszkańców Ponikwi Dużej. Autor zaprosił
na wernisaż sąsiadów. Sala wypełniona była po brzegi
zainteresowanymi poznaniem ponikiewiaków.
Tak. Jestem z pola… I dla mnie to bycie z pola
jest cudowne. – takie oto słowa Marka Jaromskiego
zapisane są w małej broszurce wydanej na pamiątkę
wystawy. Artysta od lat mieszka i tworzy w Ponikwi
Dużej, a z jej społecznością jest wyjątkowo zaprzyjaźniony i utożsamia się na każdym kroku. Gościem specjalnym i zarazem kuratorem wystawy była podróżniczka Elżbieta Dzikowska, która już miała okazję
poznać sąsiadów Marka Jaromskiego.
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Ostrołęki i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.
Agata Majk
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Działania inwestycyjne Gminy Goworowo w IV kwartale 2019 roku
Wraz ze zbliżającym się końcem roku budżetowego zakończone zostały bądź dobiegają końca kolejne prace inwestycyjne, przewidziane do realizacji w 2019 roku. Firma PRD-M „OSTRADA”
Sp. z o.o. z Ostrołęki zakończyła prace budowlane przy „Przebudowie ulicy Armii Krajowej w Pasiekach” oraz „Rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Ponikiew Mała”. W Pasiekach ułożono
ponad 400 m nowej nawierzchni asfaltowej o grubości 9 cm, na
podbudowie z kruszyw naturalnych i łamanych, po uprzednim
wykonaniu korytowania starej nawierzchni żwirowej. Wykonano
także 335 m rowu francuskiego (drenaż obsypany kamieniami)
wzdłuż drogi, regulację wysokościową zasuw wodociągowych
oraz inne, niezbędne prace, m.in. oznakowanie, pobocza itp.

Remont drogi w Ponikwi Małej (fot. arch. UG Goworowo)

Nakielski z Ostrołęki zakończyła roboty budowlane w ramach
zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Daniłowie
i Szczawinie” o wartości umownej 1 352 000,00 zł brutto. Wykonano ponad 2,3 km nowej sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej, trzy nowe przepompownie ścieków, dwie studnie rozprężne,
68 szt. studni kanalizacyjnych różnych średnic wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. 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 został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd ww. instytucji. Umowa o pomoc finansową powinna zostać podpisana do końca roku.
Wiele większych i mniejszych prac zrealizował na koniec roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie. Przede wszystkim Zakład wykonał za wynagrodzeniem w wysokości
238 773,75 zł zadania pn. „Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Jemieliste, gm. Goworowo” oraz „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Ponikiew Duża, gm. Goworowo”, na które Gmina
Goworowo pozyskała dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości
100 000,00 zł. Ponadto za kwotę 20 000,00 zł wykonał część sieci wodociągowej (ok. 350 m) od
Cisku do Jawor Podmaścia; za kwotę 37 500,00
zł wykonał prawie 450 m sieci wodociągowej
w Ponikwi Małej; za kwotę 33 900,02 zł wykonał odwodnienie piwnicy wraz z odprowadzeniem wód opadowych z dachowych rur
spustowych oraz nowe parapety zewnętrzne w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance; za kwotę
23 905,42 zł zamontowano nowe okna oraz wykonano prace budowlane przy budynku świetlicy wiejskiej w Damiętach; za kwotę
15 000,00 zł wykonano nowe przepusty w Ponikwi Dużej, Czarnowie, Nogawkach i Pokrzywnicy Kolonii; za kwotę 8 046,18 zł wykonano oczyszczenie rowu wraz z odwozem pozyskanego urobku
na odcinku 1 km wzdłuż drogi gminnej w msc. Szarłat; za kwotę

Umowna wartość zamówienia to 388 815,30 zł. W Ponikwi Małej wykonano prace remontowe na istniejącej jezdni oraz ułożono nową, asfaltową nawierzchnię ścieralną na długości 2 122 m.
Wykonano także nowe pobocza i zjazdy na posesje z kruszyw
łamanych i naturalnych, progi zwalniające, regulację wysokościową zasuw wodociągowych, drenaż wraz z umocnieniem nawierzchni chłonnych i uzupełniono
oznakowanie. Umowna wartość prac to
494 651,88 zł. Dokonano także odbioru końcowego inwestycji pn. „Rozbudowa 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”, którą za
kwotę 1 273 591,10 zł wykonało Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg
Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej. Na
głównej drodze przez miejscowość
Góry ułożono nową nawierzchnię asfaltową o grubości 8 cm, na podbudowie z kruszyw naturalnych i łamanych.
Wykonano także nowy drenaż i odwodnienie korpusu drogowego, progi
zwalniające, odnowiono rowy, zagospodarowano pętlę przy przystanku autobusowym oraz teren wokół kapliczki Droga w miejscowości Góry (fot. arch. UG Goworowo)
wiejskiej. Firma MULTI-KOM Andrzej
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ponad 10 tys. zł dokonano zakupu i montażu progu zwalniającego oraz tabliczek informacyjnych z nazwami ulic w Goworowie.
W celu jak najlepszej realizacji zadań Zakładu w kolejnym roku,
w przetargu zakupiono drugą (używaną) koparko-ładowarkę.
Trwają jeszcze roboty budowlane w ramach „Przebudowy
budynku świetlicy w Goworowie”, którą wykonuje firma Antałek Konrad Dudziec z Goworowa za kwotę 739 500,00 zł brutto.
Wykonano prawie wszystkie prace murarskie, więźbę i pokrycie dachowe, tynki wewnętrzne, instalację fotowoltaiczną itp.
W ramach oszczędności poprzetargowych (w przetargu uzyskano niższą wartość robót od założonej we wniosku) wystąpiono do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o stosowny aneks kwotowy do umowy o pomoc finansową. Na jego mocy przebudowa świetlicy zostanie dofinansowana
w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do kwoty 47 054000 zł. Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie rozpoczął
wykonywanie docieplenia stropu i ułożenia podłogi drewnianej
na strychu budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Goworowo”. Wśród dwóch otrzymanych ofert najkorzystniejszą
złożyła firma BEMAR Przedsiębiorstwo Usług Projektowo – Inwestycyjnych Marzena Bębenek z Rzekunia za kwotę 198 399,00
zł. Firma wykonuje rozbudowę oświetlenia lub dostawę materiałów do dalszych prac w Borkach, Dzbądzku, Goworówku, Kaczce,
Kobylinie, Ponikwi Małej Kolonii, Żabinie, Rębiszach Parcelach,
Wólce Kunińskiej, Zaorzu, Brzeźnie, Pokrzywnicy i Pokrzywnicy
Kolonii. Na realizację większości tych zadań przeznaczone zostały
środki w ramach funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości.

Plac zabaw w Jaworach Wielkopolu (fot. arch. UG Goworowo)

W ramach złożonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie pięciu wniosków o pomoc
finansową w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2019” wykonano wszystkie roboty budowlane i zakupy niezbędnych materiałów. Przygotowane zostały także i złożone w Urzędzie wnioski o płatność, które zostały
zaakceptowane. Obecnie oczekujemy na przekazanie dotacji.
Zgodnie z wnioskiem dla Ponikwi Małej zakupiony został sprzęt
niezbędny do właściwego pełnienia funkcji związanych z poprawą bezpieczeństwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwi

W Dolinie Orza
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 wykonała gładzie w świetlicy wiejskiej oraz zamontowała szafki w pomieszczeniu gospodarczym. 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 zamontował zamówione 4 urządzenia placu zabaw na nawierzchni piaskowej, kosz na śmieci, ławkę i wyrównał 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 wyrównał teren, wykonał ogrodzenie działki,
chodnik do wiaty rekreacyjnej, miejsce na ognisko i zamontował
kosz na śmieci. 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 zamontował
zamówione urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej, kosz
na śmieci, zagospodarował i ogrodził teren placu zabaw. Wartość
prac to 23 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł dotacji.
W zakresie dokumentacyjnym przygotowano uzupełnienie
złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosku 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. Czekamy na informację o możliwości
uzyskania dofinansowania na wykonanie tych sieci. Ponadto trwają prace w obrębie przygotowania nowych wniosków o dofinansowanie projektów, których nabory ogłosił Marszałek Województwa
Mazowieckiego. Pięć wniosków o pomoc finansową w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” będzie dotyczyło Brzeźna, Czerni, Kaczki, Szczawina
i Wólki Kunińskiej. W każdej z tych miejscowości mieszkańcy przeznaczyli odpowiednie środki z funduszu sołeckiego na działania, które
mogą być objęte dofinansowaniem. Natomiast
w ramach dostępnych środków finansowych
budżetu
Województwa
Mazowieckiego
z zakresu budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych zostaną złożone wnioski na budowę drogi relacji Damięty
– Bobin oraz drogi wewnętrznej w Wólce Brzezińskiej. Rozpoczęto także prace w celu jak najkorzystniejszego wyboru wykonawcy i sposobu
finansowania budowy budynku przedszkola
i żłobka w Goworowie, tj. przygotowano i złożono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek o dofinansowanie
budowy budynku żłobka w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020
Moduł 1 a, a także wyłoniono wykonawcę na
doradztwo w zakresie obsługi realizacji budowy budynku przedszkola i żłobka w Goworowie
w ramach przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2019, poz. 1445). Do końca
roku będą jeszcze realizowane różne działania dokumentacyjne,
projektowe oraz mające na celu wykonanie funduszu sołeckiego
dla wszystkich miejscowości. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przedstawione w kolejnym biuletynie, gdzie nastąpi podsumowanie wszystkich działań inwestycyjnych 2019 roku.
Marek Radecki – Kierownik Referatu Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
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Praca Rady Gminy Goworowo w IV kwartale 2019 r.
korzystania z Internetu. Wprowadzono dotacje
od Starostwa Powiatowego na dofinansowanie
zakupu mundurów koszarowych dla drużyny
żeńskiej OSP w Ponikwi Dużej i na dofinansowanie
zakupu używanego samochodu bojowego dla OSP
w Lipiance. Zwiększono również plan wydatków
na ekwiwalenty dla członków OSP za uczestnictwo
w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości. Ustanowiono nowe stawki
podatków obowiązujące w 2020 roku. Ustalając
stawki podatku od nieruchomości kierowano
się koniecznością pozyskania dochodów celem
zapewnienia i realizację niezbędnych zadań
inwestycyjnych gminy;
• w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku
rolnego na obszarze gminy. Uchwałą RG Goworowo
cena żyta została obniżona z 55 zł za 1dt. do 50 zł za

XVI sesja Rady Gminy Goworowo (fot. arch. UG Goworowo)

30 września 2019 r. odbyła się XIII sesja, na której podjęte zostały uchwały w sprawie:
• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028. Uchwała jest
w bieżącej realizacji.
• w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019.
Zmiany dotyczą zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów
przyrodniczych dla SP w Pasiekach. Natomiast zmiana planu
wydatków związana była ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw: Żabin, Czernie, Damięty;
• w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej. Zmiana
kategorii drogi dotyczy pozyskania gruntów odcinka drogi
Smólnik – Dąbrówka i zamiany gruntów części drogi w obrębie miejscowości Kruszewo - Lipinka z Lasami Państwowymi
celem realizacji nowego odcinka drogi w kierunku Różana;
• w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla
Gminy Goworowo na lata 2019-2022, z perspektywą na lata
2023-2026”. Obowiązkiem władz publicznych jest realizacja
polityki ochrony środowiska, rozumianej jako zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do
realizacji ochrony środowiska. Gmina zobowiązana jest do
sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska jako
podstawowego dokumentu koordynującego działania na
rzecz ochrony środowiska na terenie gminy.
28 października 2019 r. odbyła się XIV sesja Rady Gminy, na
której podjęto uchwały:
• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028. Uchwała
jest w bieżącej realizacji;
• w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019.
Do budżetu wprowadzono dochody z tytułu zwrotu kosztów
upomnień i z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia
z PUP. Nastąpiło zwiększenie wydatków w ramach konkursu
„Wzmocnij swoje otoczenie” dla SP w Goworowie na zakup
stacji meteorologicznej służącej do mierzenia jakości
powietrza, wykorzystywanej do zajęć szkolnych. Zwiększono
także kwotę dotacji w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych „Ja w Internecie”
z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie

1dt..
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom społeczności gminy, uchwalono
stawkę dotacji do ceny ścieków i tzw. „beczki” w wysokości
1,02 do 1m3 ścieków dostarczanych do gminnych oczyszczalni
w Goworowie i Brzeźnie.
• w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
W głosowaniu tajnym wybrano Stanisława Wojciechowicza
na ławnika Sądu Rejonowego w Ostrołęce do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
na ławnika Sądu Okręgowego w Ostrołęce do orzekania
w sprawach cywilnych wybrano Agnieszkę Kowalczyk.
Na XV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Goworowo
13 listopada 2019 r. podjęta została uchwała :
•

•

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019.
Zwiększono dochody z tytułu wpływu podatku od czynności
cywilnoprawnych, które przeznaczono
na budowę
oświetlenia ulicznego w msc. Borki, Dzbądzek, Goworówek,
Kaczka, Ponikiew Mała Kolonia, Kobylin, Rębisze Parcele,
Żabin, Cisk, Kółko, Pokrzywnica Kolonia, Pokrzywnica,
Brzeźno, ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym zaplanowana kwota okazała się za niska.

27 listopada 2019 r. gośćmi XVI sesji Rady Gminy Goworowo
byli starosta Powiatu Ostrołęckiego Stanisław Kubeł i Grzegorz Bakuła dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych.
Obecni na sesji goście zwrócili się do radnych Gminy Goworowo o dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 4403 W
od drogi krajowej nr 8 (rondo) do mostu w msc. Goworowo; Nr
2575 W od drogi (Knurowiec – Ostrołęka) do msc. Czernie oraz
drogi Nr 2569 W Goworowo – Kamianka – Pomian na terenie
gminy Goworowo” na odcinku leśnym i zabezpieczenie środków
w przyszłorocznym budżecie w kwocie 1 175 000 zł. Kwota ta
stanowi 10 % wartości inwestycji, ponieważ 90 % zadania pokryje
powiat wraz z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Starosta poinformował, iż rozbudowa i przebudowa dróg
powiatowych ma duże znaczenie zarówno dla powiatu jak i dla
gminy Goworowo, ponieważ pozytywnie wpłynie na poprawę
płynności w ruchu drogowym i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Podziękował również za bardzo dobrą współpracę
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z Gminą Goworowo. Sołtysi i radni mieli możliwość zgłoszenia
wniosków i uwag dotyczących dróg powiatowych.
Na sesji podjęto również uchwały w sprawach:
• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028. Uchwała
jest w bieżącej realizacji;
• zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019.
Wprowadzono dochody z tytułu zmiany i sprzedaży
działek w Goworowie, wprowadzono dochody z tytułu kar
wynikających z umowy o przygotowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, zwiększono plan dochodów
wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień, zwiększono plan dochodów wpływów
z podatków, wprowadzono dochody z tytułu zwrotu z PUP
za zatrudniane osoby, zwiększono plan wydatków na wpłatę
na rzecz izb rolniczych w związku ze zwiększeniem planu
dochodów rolniczych, zwiększono także dotację dla ZGK
w Goworowie w związku z podjęciem uchwały o dopłacie do
wszystkich ścieków z terenu Gminy Goworowo;
• zmiany projektu uchwały NR XXIII/146/16 Rady
Gminy Goworowo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również
tryb ich pobierania. Zmianie uległy stawki za 1 godzinę
usług: za świadczenie usług w dni robocze określono stawkę
w wysokości 18 zł, w dni wolne od pracy: soboty, niedziele,
święta w wysokości 20 zł;
• uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Program stanowi
uszczegółowienie przedmiotu, zamierzeń, celów, zasad
i zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
który będzie realizowany w 2020 r. Środki finansowe na jego
realizację nie uległy zmianie w stosunku do 2019 r. Radni
zgłosili propozycję do działań realizowanych w ramach
Programu;
• uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2020. Program ukazuje,
jak wykorzystując zasoby materialne i personalne można
wspólnie zrealizować działania w sferze profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy
Goworowo opierając się na wiodącej i podmiotowej
roli współpracujących z samorządem gminy instytucji,
podmiotów i organizacji pozarządowych.

Komisje Rady Gminy
Prace w Komisjach dotyczyły głównie analizowania i opiniowania projektów uchwał.
Ponadto:
3 października 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych
komisji Rady Gminy Goworowo. Tematem posiedzenia była
ocena realizacji zadań inwestycyjnych i ich wykonanie, na które
Gmina Goworowo udzieliła dofinansowania Powiatowi Ostrołęckiemu. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce Grzegorz Bakuła, prezes Przedsiębiorstwa
Robót Drogowo Mostowych „Ostrada” Jarosław Nowak, Witold
Bogdański – inspektor nadzoru robót i mieszkańcy gm. Goworowo. Prezes P.R.D.M. „Ostrada” wyraził nadzieję na szybkie zakończenia gminnych inwestycji, składając zobowiązanie, że do
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końca listopada br. zakończy inwestycję na ul. H. Sienkiewicza
i Ks. Dulczewskiego. Komisje Rady Gminy Goworowo zaoptowały za dofinansowaniem i modernizacją inwestycji 3 gminnych
dróg: drogi do przejazdu kolejowego w msc. Czernie, droga Lipianka – Cisk przy Monarze i odcinek drogi od wiaduktu kolejowego do nakładki w msc. Goworówek.
7 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja przeanalizowała
pozyskiwanie środków z realizacji projektów unijnych przez jednostki organizacyjne gminy: GOKSiR, GOPS, ŚDS w Czarnowie,
Placówki Oświatowe za okres od 1.01.2018 r. do 01.07.2019 r.,
zapoznała się z wynikami edukacyjnymi oraz wynikami egzaminów zewnętrznych w odniesieniu do powiatu i województwa,
poddała również analizie sytuację Szkoły Podstawowej w Goworowie- filia Szczawin.
16 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku . Tematem posiedzenia była ocena realizacji zadań przez Urząd Gminy Goworowo w zakresie szacowania szkód w rolnictwie i analiza
informacji o przeprowadzonych przetargach w 2018 r.
Również 16 października odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej. Komisja poddała pod obrady omówienie przedstawionych propozycji projektów do WSPO do budżetu na rok 2020. Zapoznano się
z informacją dot. gospodarki odpadami na terenie Gminy Goworowo i analizą zadłużenia. Wójt przedstawił propozycję rozwiązań w kwestii odpadów komunalnych na 2020 rok.
13 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
na której radni dokonali kontroli realizacji uchwał podjętych w
2019 r. W toku przeprowadzonej kontroli stworzony został protokół pokontrolny, który 22 listopada 2019 r. członkowie komisji na
swoim posiedzeniu jednogłośnie przyjęli. Komisja podjęła również pracę nad opracowaniem planu pracy komisji na rok 2020.
Także 13 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
gdzie komisja poddała pod obrady projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019, który radni przyjęli Uchwałą Nr XV/123/19 Rady Gminy Goworowo na
XV sesji nadzwyczajnej Rady.
21 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku. Radni
poddali pod analizę informację dot. gospodarki odpadami na terenie Gminy Goworowo, w tym analizę zadłużenia, ilość wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych. Zaopiniowali program
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Radni
zdecydowali jednogłośnie, by omówienie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2029 wraz
z projektem uchwały i dyskusję nad projektem budżetu Gminy
Goworowo na rok 2020, przenieść na następne posiedzenie komisji.
25 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej. Komisja
poddała pod obrady projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Goworowo na lata 2020-2029 wraz z projektem uchwały i
omówiła projekt budżetu Gminy Goworowo na rok 2020. Poddano analizie wnioski wynikające ze strategii oraz dotyczące funduszu sołeckiego, składane do projektu budżetu na 2020 rok.
21 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja zapoznała się
z przedstawionym przez wójta Gminy Goworowo projektem
uchwały dotyczącym aktualizacji regulaminu zdrowotnego dla
nauczycieli i poddała go analizie.
Kamila Lipka
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Zapobiegamy pożarom

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (fot. arch. OSP)

25 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Kuninie odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
,,Młodzież Zapobiega Pożarom” i Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Zapobiegamy Pożarom”.
W spotkaniu uczestniczyły zaproszone
osoby:
dh Piotr Kosiorek – wójt Gminy Goworowo,
dh ks. Józef Kacperski – kapelan Powiatowy
Strażaków.
Członkowie Komisji:
- dh Tadeusz Warszawin wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP,
- dh Monika Ciechowicz – sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Goworowie,
- dr Dorota Kwiatkowska – przewodnicząca
Gminnej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Goworowie,
- dh Ewa Burzycka – pracownik Urzędu
Gminy,
- dh Agata Dąbkowska – pracownik Urzędu

Gminy,
- dh Ewa Wyrębek – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.
- nauczyciele/ opiekunowie grup konkursowych ze szkół podstawowych z terenu gminy
Goworowo.
W konkursie uczestniczyli uczniowie
ze Szkół Podstawowych: Goworowo, Pasieki, Kunin.
Zwycięzcami w turnieju wiedzy pożarniczej zostali:
Grupa I- klasy I-IV:
1. miejsce - Natalia Plotzke - Szkoła Podstawowa w Pasiekach.
Grupa II- klasy VII- VIII:
1. miejsce: Oskar Ostrowski - Szkoła Podstawowa w Goworowie.
Natomiast zwycięzcami w turnieju plastycznym zostali:
Grupa przedszkolna:
1 miejsce: Oliwia Drabot –Szkoła Podstawowa w Kuninie,
1. miejsce: Wiktoria Oleksiak –Szkoła Podstawowa w Szczawinie,
2. miejsce: Dagmara Drężewska – Szkoła

Podstawowa w Kuninie,
3. miejsce: Zofia Kołodziejczyk - Szkoła
Podstawowa w Goworowie.
Grupa I- klasy I – III:
1.miejsce: Filip Bielarczyk - Szkoła Podstawowa w Goworowie,
1. miejsce: Lena Samsel - Szkoła Podstawowa w Goworowie,
2. miejsce: Aleksandra Sówka - Szkoła Podstawowa w Pasiekach,
3. miejsce: Julia Brejnak - Szkoła Podstawowa w Pasiekach.
Grupa II- klasy IV – VI:
1. miejsce: Jakub Krawczyk - Szkoła Podstawowa w Pasiekach,
1. miejsce: Jakub Szewczyk - Szkoła Podstawowa w Pasiekach,
2. miejsce: Natalia Ciepierska - Szkoła Podstawowa w Goworowie,
3. miejsce: Mateusz Podleś - Szkoła Podstawowa w Goworowie.
Grupa III- klasy VII – VIII:
1. miejsce: Łukasz Pietras - Szkoła Podstawowa w Goworowie,
1. miejsce: Maksymilian Mróz - Szkoła Podstawowa w Goworowie,
2. miejsce: Emilia Cieperska - Szkoła Podstawowa w Goworowie,
3. miejsce: Julia Plotzke - Szkoła Podstawowa w Pasiekach.
Zwycięzcy tych grup będą reprezentować gminę Goworowo w Turnieju Powiatowym.
Zwycięzcom wręczono dyplomy oraz
książki ufundowane przez wójta gminy
Goworowo, a uczestnicy konkursu otrzymali dyplom za udział.
Ewa Burzycka

Zakończenie zadania utylizacji wyrobów zawierających azbest

Gmina Goworowo zakończyła w 2019 r. realizację zadania
pn. „Odbiór i utylizacja wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Goworowo”.

W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 08 listopada 2019 r. została podpisana umowa dotacji na odbiór i utylizację
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo w ilości 166,66 Mg. Całkowity koszt ww. zadania wyniósł 56 517,74 zł
z czego 49 998,00 zł to kwota otrzymanej dotacji z WFOŚiGW
w Warszawie.
W tym roku była to już druga umowa dotacji podpisana
z WFOŚiGW na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Goworowo. Ogółem w ramach zadania odebrano
od właścicieli nieruchomości i unieszkodliwiono 266,66 Mg zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt eternitowych).
Wyroby azbestowe zostały odebrane i zutylizowane przez firmę
Greenland Technology Paweł Lewandowski, posiadającą wymagane w tym zakresie zezwolenia, i przetransportowane na składowisko przyjmujące tego typu odpady.
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Nasi najaktywniejsi czytelnicy
W Gminnej Bibliotece w Goworowie po raz pierwszy odbyło się
spotkanie pod hasłem ,,Najaktywniejszy czytelnik roku 2019”. Aby
zdobyć ten zaszczytny tytuł, należało systematycznie wypożyczać
i czytać książki przez cały rok.
Podsumowując rok 2019 wyłoniliśmy spośród dorosłych
będących czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goworowie następujące osoby: Krystyna Drabot, Krystyna
Kosiorek, Elżbieta Mech, Małgorzata Mech, Jolanta Winczewska,
Mariola Kurak, Danuta Strączek, Jolanta Kulesza, Irena Minota,
Urszula Pskiet, Ewa Cichowska, Bożena Zięba, Wojciech Dziełak.
Czytelnicy Filii Bibliotecznej w Lipiance: Halina Pieńkosz, Zofia
Wieczorek, Barbara Drabot, Halina Wieczorek, Jadwiga Zięba,
Justyna Zięba.
Czytelnicy Filii Bibliotecznej w Pasiekach: Krystyna Mielcarz,
Halina Ciurkowska, Agnieszka Solmińska, Barbara Tomaszewska,
Tadeusz Tomaszewski.
Czytelnicy Filii Bibliotecznej w Kuninie: Janina Godziebiewska,
Anna Zajda, Anna Kanclerz, Dorota Kubiak, Dorota Druś –
Gurzyńska, Janina Suliga
Czytelnicy Filii Bibliotecznej w Żabinie: Kinga Dziełak, Elżbieta
Wieczorek, Bożena Domurat.
Nasi najaktywniejsi czytelnicy otrzymali dyplomy i upominki
w postaci książek. Jesteśmy bardzo z nich dumni. Zachęcamy
wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona najaktywniejszych
czytelników 2020 roku do odwiedzin naszych bibliotek. Nowy
konkurs już od stycznia 2020.
Czytelnik? Kim zatem jest czytelnik, skoro tyle się o nim
mówi, pisze, a nawet nagradza. Czytelnik to prawdziwy przyjaciel
książki, szanujący jej treść i wartość. To człowiek, który nie szuka
poklasku, nie musi błyszczeć czy wyróżniać się z tłumu, ale jest
bogatszy, bogatszy intelektualnie. W majętność czytelnika należy
wpisać ogrom korzyści wynikających z czytania m.in.: poszerzenie
słownictwa, swoboda wysławiania się, popełnianie mniejszej
ilości błędów, rozwijanie empatii. Czytanie poprawia umiejętność

lepszego pisania, usprawnia pamięć,
koncentrację, uczy analitycznego
myślenia. Człowiek dużo czytający
wie, że książka to ogromna skarbnica
wiedzy, inspiracja, a także reduktor
stresu.
Nasi czytelnicy to osoby w różnym wieku, z różnymi
zainteresowaniami czytelniczymi i do każdego z nich trzeba
mieć inne podejście. Należy podkreślić, że młodzież i najmłodsi
czytelnicy to grupa najbardziej wymagająca. Przed ich wzrokiem,
bystrością nic nie umknie, do końca sami nie wiedzą, co chcą
czytać. W związku z czym bardzo trudno jest utrafić w ich
upodobania czytelnicze.
Dlatego też o najmłodszych czytelników musimy szczególnie
dbać i ,,zaszczepić” nawyk czytania, bo to od nich zależy
przyszłość czytelnictwa. Dużą rolę w zapoczątkowaniu chęci
do czytania jest dom i rodzina. Dziecko przebywające w domu,
w którym dziecku się czyta, są książki na półkach, widzi rodziców
czytających, rozmawiających o książkach, odwiedzających
bibliotekę, zrozumie, że czytanie nie boli, książka nie gryzie,
a dzięki czytaniu , czy nawet słuchaniu czytanych bajek przez
rodziców, nauczyciela, bibliotekarza, rodzeństwo, dziadków itd.,
doświadcza wielu przygód, poznaje bohaterów, ich zachowanie,
przenosi się w świat magii i szczęścia.
Biblioteka jako instytucja kultury stara się zachęcać do
czytania poprzez akcje czytelnicze i promowanie książki. Bo
współpraca powinna działać w obie strony biblioteka – czytelnik,
czytelnik – biblioteka.
Należy podkreślić, że dobra nowość to najskuteczniejsza
metoda na pozyskanie i utrzymanie czytelnika, dlatego robimy
wszystko, żeby nasze zbiory były coraz bogatsze i zaspokajały
wszelkie potrzeby naszych czytelników. Tego będziemy się
trzymać i w tym kierunku dążyć, aby nasza biblioteka zachęcała
nowościami i miała jak najwięcej czytelników.
Ewa Wyrębek

Zajęcia sportowo - rekreacyjne pod hasłem „Bez barier”

Chcąc uaktywnić osoby niepełnosprawne i pobudzić ich do aktywnego spędzenia czasu połączonego z rekreacją ruchową
21.10.2019 r. na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie odbyły się zajęcia sportowo - rekreacyjne. W rozgrywkach wzięli udział podopiecznymi ŚDS oraz uczniowie klas VI i VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.
i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy przygotowali
wystawę pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Podstawą realizacji zajęć było zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez
szeroko rozumianą integrację, zmianę postrzegania przez otoczenie oraz zwiększenie samodzielności. Szczególną rolę w tym dniu
odgrywała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Goworowie, która
świetnie opiekowała się ekipami od początku do końca zawodów.
Dzień zakończył się meczem piłki nożnej oraz wspólnym
biesiadowaniem przy ognisku. Uczestnicy zmagań sportowych
Uczestnicy rozgrywek sportowych (fot. arch. ŚDS Czarnowo)
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Nad sprawnym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali Takie inicjatywy dają możliwość „ wyjścia do ludzi”, pozwalają
nauczyciele wychowania fizycznego: Elżbieta Reluga - Grabowska zapomnieć o własnej niepełnosprawności, dają poczucie własnej
i Elżbieta Bieniecka oraz pracownicy ośrodka. Nauczyciele przy- wartości. Pozwalają czerpać radość z życia, odzyskać wiarę we
gotowali 12 różnorodnych konkurencji sportowo - rekreacyjnych, własne siły i możliwości, zwiększają poczucie solidarności oraz
w których wykorzystano przybory typowe i nietypowe.
przynależności do grupy.
Uczestnikom zapewniono poczęstunek, promujący zdrową żyw- Oby więcej takich dni. Liczymy na dalszą współpracę.
ność. W ramach promowania zdrowego stylu życia podopieczni
Szkoła Podstawowa w Goworowie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie
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I konkurs recytatorski osób niepełnosprawnych

Wręczenie nagród przez Wójta Gminy Goworowo (fot. arch. ŚDS Czarnowo)

28.11.2019 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Czarnowie odbył się pierwszy konkurs recytatorski Osób Niepełnosprawnych Malowane słowem wiersze Jana Brzechwy zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie oraz
ŚDS w Czarnowie. Do udziału zaproszone zostały osoby z niepełnosprawnością intelektualną będące pod opieką zaprzyjaźnionych
placówek, tj.: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce, Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie. Nie zabrakło również reprezentantów macierzystej placówki, czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie. Usłyszeć mogliśmy m.in.

„Samochwałę”, „Na straganie”, „Rozmawiała gęś z prosięciem”.
Występom uczestników, które doskonale przygotowane zarówno
pod względem pamięciowym jak i charakteryzacji, przyglądało się czujnie jury w składzie: Krystyna Drabot - emerytowana
polonistka i regionalistka, Janina Słucka- regionalna poetka oraz
Monika Dzierzgowska – przewodnicząca- pracownik socjalny w
GOPS w Goworowie, wspomagająca osoby niepełnosprawne. Na
scenie zaprezentowało się 12 występujących, po 3 osoby z każdej
placówki. Dyplomy za udział w konkursie, nagrody książkowe i
inne upominki z rąk wójta Gminy Goworowo Piotra Kosiorka,
otrzymali wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie.
Nagrodzeni:
I miejsce Paweł Malec „Tańcowała igła z nitką”, ZSS w Starym
Lubiejewie
II miejsce Marcin Dziełak „Na straganie” ŚDS w Czarnowie
III miejsce Piotr Falkowski „Kaczka – dziwaczka” ŚDS w Ostrołęce ul. Farna
Wyróżnienie z rąk wójta gminy odebrała Anna Dobrowolska
z ŚDS w Ostrołęce.
Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy. Za włożoną
pracę i zaangażowanie w przygotowanie recytatorów dyplomy i
upominki otrzymali opiekunowie placówki.
Mamy nadzieję, że konkurs zagości już na stałe w kalendarzu imprez kulturalnych naszej gminy.
Magdalena Dudziec

28 finał wielkiej orkiestry świątecznej pomocy
„Wiatr w żagle” – to hasło 28. finału WOŚP. Odbędzie się on 12 stycznia 2020 roku. Tego
dnia w całej Polsce, ale także w sztabach za granicą, zbierane będą pieniądze na „zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”. Chodzi m.in. o zakup urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących
różnego rodzaju operacji z takich dziedzin medycyny jak: chirurgia ogólna, kardiochirurgia, neurochirurgia.
W tym roku gramy przy GOKSiR
w Goworowie. Na scenie odbędą się koncerty i licytacje oraz tradycyjne „Światełko
do Nieba”. Startujemy o godz. 16.00
Tego dnia na ulicach Goworowa pojawią

się wolontariusze, którzy kwestować będą
do specjalnie oznaczonych puszek.
Już teraz można zobaczyć przedmioty oraz
usługi, które będą licytowane podczas finału. Znajdziecie je na facebookowym profi-

Kurs pierwszej pomocy

lu GOKSiR w Goworowie, w wydarzeniu
28 Finał WOŚP.
Bądźcie z nami! Zabierzcie ze sobą rodzinę
i znajomych.
Sylwia Wilczewska

16.11.2019 r. w GOPS w Goworowie Grupa Ratownicza Nadzieja z Ostrołęki przeprowadziła kurs pierwszej pomocy dla Grupy Rodzin Wielodzietnych oraz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. W ramach szkolenia odbyły sie zajęcia teoretyczne
z zakresu podstaw udzielania pomocy przedmedycznej. Uczestnicy kursu zostali zapoznani z podstawami niesienia pomocy w
sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz życia, a także zasadami bezpieczeństwa w trakcie udzielania pierwszej pomocy.
W trakcie szkolenia była możliwość zadawania pytań dotycząDzięki przeprowadzeniu szkolenia grupa nabyła umiejętność
cych udzielania pomocy, zostały również obalone mity związane z prawidłowego wzywania pogotowia ratunkowego, właściwego
ratowaniem zdrowia i życia. Ratownik medyczny przeprowadza- wykonania obserwacji czynności życiowych, badania przytomnojący szkolenie przekazał niezbędną wiedzę nt. pomocy przedme- ści, umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
dycznej w przypadku zadławienia, omdlenia, krwotoku, skalecze- znajomość zasad prowadzenia wentylacji płuc oraz reanimacji
nia, ataku epilepsji oraz w przypadku prowadzenia resuscytacji na sercowo-płucnej, umiejętność zadbania o własne bezpieczeństwo
osobie dorosłej i dziecku. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania (samoochrona) podczas udzielania pomocy poszkodowanemu.
sie z zasadami udzielania pomocy w przypadku bezpośredniego Nauka udzielania pierwszej pomocy jest procesem długotrwałym,
zagrożenia zdrowia i życia, udział w pokazie przeprowadzania grupa wykazuje chęć kontynuacji kursu, w tym nabycia umiejętmasażu serca i sztucznego oddychania na fantomie przybliżył te- ności praktycznych.
matykę resuscytacji oraz wzmocnił postawę sprawstwa i niesienia Dla uczestników kursu przygotowano słodki poczęstunek oraz
pomocy drugiemu człowiekowi. Ratownik przedstawił również zakupiono apteczki pierwszej pomocy.
przenośny zestaw do resuscytacji, zapoznał ze sposobem jego
Aneta Biesiarska
używania oraz wskazał miejsca, w których jest dostępny.
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XVII Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza
Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza „Chcecie wierzcie, lub nie wierzcie”, to konkurs, który na stałe wpisał się
w kalendarz imprez gminy Goworowo. Ma na celu pobudzenie społeczeństwa do poszukiwań i odkrywania uroków, tradycji
oraz historii własnego regionu. Poprzez poszukiwania umacnia się więź z najbliższym środowiskiem. W każdej miejscowości
- dalszej, bliższej- znajdują się miejsca cudowne, tajemnicze i urokliwe, trzeba je tylko znaleźć i pokochać.
wieka związanej z ziemią i jej zasobami,
społecznością oraz historią i kulturą tej
społeczności . Edukacja regionalna sprzyja kształtowaniu wartości etycznych, humanistycznych i patriotycznych. Pozwala
podnieść poziom edukacji kulturalnej,
daje możliwość poznania własnego dziedzictwa kulturowego. Jest źródłem wiedzy
o najbliższej okolicy, jej krajobrazie, zabytkach, folklorze, walorach turystycznych oraz żyjących tu ludziach.
22 listopada 2019 roku odbyła się XVII
edycja Przeglądu Legend. Na scenie zaprezentowały się 3 grupy: „Pasiaki za kurtyną” ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach,
grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej
Grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Kuninie. (fot. S. Wilczewska)
w Kuninie oraz „Nadnarwianki” – senio„Małe Ojczyzny uczą żyć w Ojczyznach kierowaniem uwagi i emocji człowieka na rzy z Dziennego Domu Pobytu „Senior Viwielkich”.
określoną przestrzeń geograficzno-spo- gor” w Różanie. Organizatorem wydarzeEdukacja regionalna to proces na- łeczną, wywoływaniem zainteresowania, nia byli: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
uczania
(przekazywania
informacji) chęci poznawania, przywiązania i odpo- i Rekreacji w Goworowie oraz Towarzyi wychowania (przekazywania wartości wiedzialności za nią. Podstawę procesu stwo Przyjaciół Goworowszczyzny.
społecznych) związanych z określonym kształcenia stanowi przestrzeń określana
Sylwia Wilczewska
fragmentem przestrzeni geograficznej – re- jako własna, rodzima, ojczysta i prowagionem i zamieszkującą go ludnością. Jest dzi ona do formowania tożsamości czło-

O regionalizmie słów kilka...
Aktywność regionalistów przynosi wiele korzyści. W znacznym stopniu to dzięki nim dokumentuje się przeszłość, kształtuje teraźniejszość i planuje przyszłość w wymiarze lokalnym. Wartości wskazywane przez regionalistów koncentrują się wokół
rozmaicie pojmowanej kultury regionów, idei pracy społecznej, wychowawczej i edukacyjnej, tradycji rodzinnych, autorytetów,
etyki zawodowej/D.Kasprzyk, antropolog. Regionalizm to także, a może przede wszystkim, patriotyzm lokalny i szacunek dla
tradycji.
Krystyna Drabot, to emerytowana nauczycielka języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego , wyróżniona
w konkursie ZNP „Twoja nauczycielska praca” (2006) i przede
wszystkim regionalistka. Jest członkiem stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny i wielką miłośniczką poezji. Pisze pamiętniki i wiersze. Wiersze pt.” Wiejskie miasteczko”
oraz „Widzę Mamo” zostały opublikowane w Piśmie Samorządu
Województwa Mazowieckiego „Mazowsze. Serce Polski” Nr 7-8
(19) 2019.
Dziękujemy Pani Krystynie za pracę na rzecz naszego regionu. Życzymy sukcesów w życiu prywatnym oraz w działalności
twórczej.

„Wiejskie miasteczko”
Krystyna Drabot

Moje wiejskie miasteczko
Na zielonym Mazowszu
Nad spokojną niespokojną rzeczką
Ze wspomnieniem brukowanego ryneczku
Ze wspomnieniami księcia Gowora
Z czasów odległej niewiedzy

Z zapisami w katalogach kronik
W sercach w cień odchodzących
Otoczone żyznymi ziemiami
Pałacami zmienionych właścicieli
Zaściankową życzliwą szlachtą
Z odwagą teraz mówiącą o herbach
Oczekuje każdego dnia odwiedzin
Ludu wiejskiego w nowoczesności wieku
Z sercem kochającym Boga i ludzi
Jak nakazano w rodzinnej przeszłości
To tutaj na tym Rynku
Spotykają się od lat pokolenia
Pochylone nad przeszłością wieku
Z nadzieją na lepsze wspomnienia
Bo tablica w Miejscu Pamięci
Nakazuje trwać i pamiętać
Szanować…
To tutaj dobrze jak nigdzie na świecie.
Sylwia Wilczewska
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Ćwicz mózg. graj w szachy!
Gry logiczne nie tylko bawią, ale też poprawiają koncentrację, rozwijają kreatywność i pamięć. Ćwiczą muzycy, aktorzy, sportowcy.
Ćwicz i Ty. Do ćwiczenia umysłu poprzez grę w szachy zachęcają organizatorzy turnieju szachowego, który od sześciu lat odbywa się
w Goworowie. Każdego roku, na początku grudnia ogłaszany jest turniej, w którym mogą zagrać wszyscy – mali i duzi, dziewczęta
i chłopcy, babcia i dziadek. W tym roku do rywalizacji przystąpiło prawie czterdziestu zawodników, a reprezentowali powiaty: ostrowski, wyszkowski, ostrołęcki i łomżyński. Wśród nich grupka bardzo młodych doświadczeniem i wiekiem graczy. Najmłodszy uczestnik
tegorocznej edycji miał zaledwie pięć lat.
Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy, a pozostali uczestnicy upominki za
udział. O wysoki poziom turnieju zadbali
organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy
TROPS, Szkoła Podstawowa w Goworowie oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu

Uczestnicy podczas turnieju szachowego (fot. A. Majk)

i Rekreacji w Goworowie. Nagrody ufundowali: Starosta Ostrołęcki, Wójt Gminy
Goworowo, Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie, Gminna
Biblioteka Publiczna w Goworowie, Szkoła
Podstawowa w Goworowie, PHU Bursztyn
Anna i Adam Sadowscy.
Oto zwycięzcy VI Powiatowego Turnieju Szachowego „Szach- Mat” w
Goworowie:
kategoria Juniorki :
I miejsce M. Niechoda,
II miejsce A.Twardziak,
III miejsce M. Dudziec,
IV miejsce M.Duda,
V miejsce N. Ciskowska,
VI miejsce Ł. Dudziec,
kategoria Juniorzy:
I miejsce P. Szeligowski,

II miejsce H. Ciskowski,
III miejsce J. Firmuga,
IV miejsce W. Podkaj,
V miejsce I. Piekarz,
VI miejsce P. Podkaj,
kategoria Senior:
I miejsce J. Święcicki,
II miejsce P. Krajewicz,
III miejsce Z. Zajewski,
IV miejsce K. Arbaszewski,
V miejsce Z. Szczepanek,
VI miejsce R. Jastrzębski.
Szachy to strategiczna gra planszowa
będąca jednocześnie dyscypliną sportową. Gwarantują świetną zabawę dla całej
rodziny! Bawią i uczą jednocześnie. Mózg,
pracując, rozwija się, wiec trening umysłu
się opłaca.
Agata Majk

Bal andrzejkowy dla osób niepełnosprawnych
23 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Goworowie odbył się Bal Andrzejkowy dla Osób Niepełnosprawnych. Bal został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy
Betanią”, przy dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w ramach środków PFRON. Przy andrzejkowych rytmach
bawiły się osoby niepełnosprawne z gmin: Czerwin, Olszewo-Borki, Lubiejewo oraz uczestnicy ŚDS w Czarnowie. Stoły były
suto zastawione przekąskami, ciastem i owocami.
Ponadto w trakcie zabawy goście mieli zapewnione dwa gorące posiłki. Każda osoba, która bawiła się podczas balu otrzymała
pamiątkowy upominek. Uczestnicy bawili się świetnie do późnych godzin wieczornych.
Dzięki dofinansowaniu z PFRON Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie miał możliwość zaangażować i zintegrować większą liczbę osób niepełnosprawnych
z różnych gmin powiatu ostrołęckiego. Oprawę muzyczną zapewniły animatorki, które poprowadziły zabawę taneczną.
Harcerze drużyny harcerskiej Zorza, ŚDS w Czarnowie, SP w
Goworowie, darczyńcy i wszyscy, którzy przyczynili się do tego,
aby Bal wzbudził tyle radości i uśmiechu na twarzach przybyłych
gości, mogą czuć się usatysfakcjonowani.
Monika Dzierzgowska

Bal Andrzejkowy (fot. arch. GOPS Goworowo)

Gmina Goworowo w 2019 r. zrealizowała zadanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w dniu 10 lipca 2019 r. została podpisana umowa dotacji na „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” w ilości 133,822 Mg. W ramach programu odebrano odpady z działalności rolniczej z 207 gospodarstw rolnych. Całkowity
koszt ww. zadania wyniósł 67 128,85 zł i w całości stanowi dotację z NFOŚiGW w Warszawie. Wyroby z działalności rolniczej zostały odebrane
i przewiezione do recyklerów lub przetransportowane do odpowiednich podmiotów celem poddania unieszkodliwieniu przez firmę Skup Surowców Wtórnych Wojciech Roszczewski, która posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i zezwolenia do wykonania przedmiotu u mowy.
Gmina Goworowo w roku 2020 zamierza realizować program „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej”, który obecnie ma zasięg ogólnopolski. Informacja o działaniach samorządu w tym zakresie publikowana będzie na stronie internetowej
Urzędu Gminy Goworowo.
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Warto działać!
Relacje, kontakty międzypokoleniowe to nieodłączny element funkcjonowania wiejskich społeczności lokalnych. Uczestniczenie w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, aktywności w amatorskich zespołach artystycznych czy sportowych, wyborach,
konsultacjach społecznych, wolontariacie to dobre okazje, aby spotykały się różne pokolenia i przełamywały stereotypy.
Kolorowy Festiwal Mikołajkowy
w Brzeźnie to efekt działania międzypokoleniowej grupy. Jej uczestnikami byli
młodzi i seniorzy z dwóch miejscowości – Brzeźna i Czernia. Podczas kilku
wspólnych spotkań w swoich świetlicach
wypracowali pomysł na zrealizowanie tej
oddolnej inicjatywy, która miała pokazać,
jak łączyć pokolenia, czego potrzebują, by
żyło im się lepiej, przyjemniej.
Pod okiem animatorek ze Stowarzyszenia Praktyków Dramy „Stop – Klatka”
przy współpracy z instruktorami kultury z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Goworowie sukcesywnie Międzypokoleniowa grupa już planuje kolejne działania. (fot. A. Majk)
krok po kroku przygotowywano przez kilka
miesięcy mikołajkowe wydarzenie. Grupa międzypokoleniowa
Telewizyjne show!
z gminy Goworowo zbierała pomysły, aby zaprezentować owoce
To
międzypokoleniowy
teleturniej
wzorowny
na
pracy na grudniowym spotkaniu. A wyglądały one tak!
Familiadzie. Drużyna Mikołajów i Skrzatów dzielBędzie kolejny film o Goworowie!
nie walczyła do końca! Wszyscy zostali zwycięzcami.
Grupa młodych i dorosłych „filmowców” udała się w dzień Festiwal Kolorów to nic innego jak szaleństwo obsypywania się
targowy – czyli w czwartek – na goworowski ryneczek, by zapytać kolorowymi proszkami. Wiatr i deszcz na dworze nie wystraszyły
mieszkańców, jak wspominają Goworowo, swoją miejscowość, mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych.
czego im brakuje i o czym warto pamiętać. To wszystko skrupuTeraz grupa wybiera się na podsumowanie całego projeklatnie zmontowano i podczas festiwalu odbyła się premiera fil- tu, a odbędzie się to w Warszawie. Będzie to czas świętowania
mu. Już wkrótce film ten będzie można zobaczyć na popularnym i spotkania z grupami z Garwolina, Woli Rębkowskiej i Otwocka,
kanale video. Uczestnicy spotkania zasygnalizowali, aby podjąć które również biorą udział w tej edycji projektu.
prace nad kontynuacją filmu i zamieścić w nim wszystkie miejDziałanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Seniorzy
scowości gminy Goworowo. Wójt Gminy Piotr Kosiorek zadekla- i młodzi w twórczym działaniu”. Projekt jest dofinansowany z burował wsparcie finansowe na stworzenie takiego reportażu. Sesja dżetu Województwa Mazowieckiego!
zdjęciowa to kolejny element międzypokoleniowego działania. W
Warto podejmować działania na rzecz współpracy międzyscenerii ogrodu pałacu w Brzeźnie ucharakteryzowani na szlachtę pokoleniowej, bo w każdym z nas drzemie mnóstwo potencjauczestnicy projektu wypowiedzieli się na temat walorów gminy łu, pomysłów, które zrealizowane wspólnie mają sens i odpoGoworowo. Żeby zobaczyć, o czym mówią fotografie, wystarczy wiadają na realne potrzeby każdego z pokoleń.
przyjść do Urzędu Gminy w Goworowie i obejrzeć wystawę.
Agata Majk

I turniej piłki siatkowej

Zawodnicy podczas rozgrywek (fot. arch. GOPS Goworowo)

16 listopada br. w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie odbył się I Turniej Piłki Siatkowej, pod hasłem „Sobota bez

uzależnień” pod patronatem wójta Gminy Goworowo Piotra
Kosiorka.
W sportowych zmaganiach wzięło udział pięć drużyn,
które reprezentowały: Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie, samorządowców naszej gminy, Monar z Ostrołęki, Monar
z Lipianki oraz Stowarzyszenie Arkadia. Mecze obfitowały w bardzo duże emocje i zaciętą rywalizację. Wszystkim uczestnikom
zawodów oraz kibicom zależało na dobrej zabawie oraz wspólnym spędzeniu czasu.
Bezkonkurencyjna okazała się drużyna samorządowców, która zajęła I miejsce. Tuż za nią na podium uplasowali się zawodnicy Zespołu Szkół Powiatowych z Goworowa – II miejsce, oraz Monar Lipianka – III miejsce.
Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy wyników
i dziękujemy za udział w zawodach. Mamy nadzieję, że spotkamy
się ponownie.
Agata Podmostko
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Sportowa osobowość z nagrodą Starosty
Rokrocznie Starosta Ostrołęcki ogłasza nabór kandydatów do Dorocznych Nagród Starosty Ostrołęckiego. Oczekiwane są
osoby szczególnie zasłużone w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz za wybitne osiągnięcia sportowe dla powiatu ostrołęckiego. Nagrody przyznawane są w uznaniu całokształtu działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w dziedzinie: twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury o szczególnym znaczeniu dla powiatu
ostrołęckiego, a także za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu. Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu 20 grudnia 2019 taką
nagrodę odebrał mieszkaniec Rębisz Kolonii Bartosz Dziełak – prezes Klubu Sportowego Orz Goworowo. Wniosek o przyznanie
Dorocznej Nagrody Starosty dla Bartosza Dziełaka złożył Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.
treningów, wyposażenie w sprzęt sportowy, obóz treningowy
czy na organizację lokalnego wydarzenia pozyskuje z progamów
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Gminy Goworowo i Powiatu
Ostrołęckiego. Bartosz Dziełak bardzo efektywnie współpracuje
z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy wspierają sportową działalność. Oprócz organizowania meczy ligowych, sparingowych i towarzyskich dla swojej drużyny, dużą uwagę zwraca na integrację
środowiska sportowego, promocję klubu i regionu. Ze swoją ofertą dociera do coraz młodszego pokolenia, tworzy kolejne drużyny
sportowe. Do swoich pomysłów, wychodzących poza grafik meczów sportowych, potrafi skutecznie angażować rodziców dzieci
grających w Klubie Orz Goworowo, partnerów – samorządy lokalne, przedsiębiorców, placówki szkolne, kluby sportowe działające na terenie powiatu ostrołęckiego oraz zrzeszone w ligach
okręgowych. To dzięki jego staraniom i Zarządu Klubu Orz Goworowo, niewielka goworowska infrastruktura sportowa rozrasta
się. W tym roku na boisku sportowym w Goworowie zamontowane zostały trybuny.
To małe sukcesy, ale każdy z nich panu Bartoszowi sprawia
wielką radość i napędza do podejmowania większych wyzwań.
Bolączką, zarówno klubu jak i pozostałych środowisk sportowych,
jest obiekt, który klub zaadaptował na „szatnię” dla piłkarzy. Jej
stan wymaga generalnego remontu i dostosowania do wymogów
Bartosz Dziełak (fot. arch. KS Orz Goworowo)
PZPN. Jego marzeniem jest powstanie kompleksu sportowo – reBartosz Dziełak jest prezesem piłkarskiego Klubu Sportowego kreacyjnego w Goworowie.
Orz Goworowo, a od dziesięciu lat zawodnikiem tego klubu. PoPan Bartosz chętnie i z dużym profesjonalizmem włącza się
siada licencję trenerską UEFA B. Oprócz sportowej działalności w organizację imprez lokalnych, ale też o zasięgu regionalnym
zasila swym członkostwem Lokalną Grupę Działania „Zaścianek i miedzynarodowym.
Mazowsza”, a w latach 2016 – 2018 pracował jako członek Rady
Oto przykłady wydarzeń, w które pan Bartosz angażuje się od
LGD.
wielu lat:
Jest człowiekiem, który w 100% poświęca każdą wolną chwi- - Turniej Dzikich Drużyn, Goworowo 2012-2019
lę dla swoich sportowców, na sprawy związane ze sportem. Bar- - Międzynarodowy Turniej Piłkarski w Ukrainie, 2017 r.,
tosz jest osobą wyjątkowo zaangażowaną w rozwój sportu wśród - Międzynarodowy Turniej Piłkarski „Summer Cup” Polska –
dzieci i młodzieży, podejmuje różnego rodzaju działania mające Ukraina, Ostrołęka 2017 r.,
na celu pobudzanie aktywności mieszkańców gminy Goworowo - Międzynarodowy Turniej Piłkarski „Spring Cup” Polska – Ukrai powiatu ostrołęckiego. Klub sportowy został założony w 1975 r. ina, Ostrołęka 2019 r.,
Po wielu latach świetności, była przerwa w jego funkcjonowaniu. - „Aktywne społeczności dzieciom - Dzień Dziecka”, Goworowo
W reaktywację klubu zaangażował się Andrzej Ziemek, po któ- 2015 – 2019 r.,
rym dowodzenie przejął Bartosz Dziełak. Z każdym rokiem klub - Spartakiada osób z niepełnosprawnością „Dzień radości – wszyrozrasta się, przybywa zawodników i rośnie aktywność społeczna. scy razem”, Goworowo 2013 – 2019 r.
W powołanej przez jego klub Akademii Piłkarskiej trenują - Tydzień młodzieży na sportowo, Kruszewo 2013 – 2019 r.,
drużyny piłkarskie trampkarzy, młodzików i seniorów. W tym Goworowski bieg dla zdrowia, Goworowo 2014 – 2019 r.,
roku ogłosił kolejny nabór. Trenować mogą dziewczynki i chłop- - De Heus Cup – turniej piłkarski, Goworowo 2018 r.,
cy. Do swoich grup zaprasza najmłodszych, tj. 6 – 10 latków i 11 - Nocna Liga Futsalu – Ostrołęka 2014 – 2019.
– 14 latków. Po raz pierwszy klub ogłosił właśnie nabór dziewczyObecnie po zakończonej rundzie jesiennej KS Orz jest na
nek do drużyny piłkarskiej. W zarządzanym przez Bartosza klubie czwartej pozycji w tabeli na dziesięć drużyn z siedemnastoma
jest sześćdziesięciu zawodników. Swoją osobą wraz ze sportowca- punktami. Drużyna gra w B Klasie w Grupie Ostrołęka.
mi z klubu chętnie służy pomocą przy organizacji przedsięwzięć
Pan Bartosz Dziełak jest zdecydowanie zasłużoną osobosportowych organizowanych przez inne jednostki w gminie czy wością sportową dla mieszkańców gminy Goworowo i powiatu
powiecie. Razem z zarządem klubu skutecznie aplikuje o środ- ostrołęckiego. Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnionej
ki finansowe na rozwój sportowych zainteresowań dla zawodni- misji.
ków KS Orz Goworowo. Dotacje na prowadzenie dodatkowych
Agata Majk
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Dookoła świata z atamanką
Współczesny świat ma wiele do zaoferowania, a mimo to coraz cześciej spotyka się uczniów, którzy nie potrafią sprecyzować
swoich zainteresowań, przeważnie „grają na telefonie”. Jednak telefon czy komputer może okazać sie wcale nie taki najgorszy,
może to być początek wielkiej przygody, jeśli się w nim znajdzie to, czego się szuka. Wychodząc temu naprzeciw nauczycielki ze
SP im. Mikołaja Kopernika w ramach innowacji pedagogicznej postanowiły zorganizować cykl spotkań z ciekawymi ludźmi pod
hasłem: „Ja i moja pasja”.
człowieku...). Jej sposób przedstawiania odległego świata
na portalach społecznościowych tak dalece zafascynował nie
tylko dorosłych, ale również młodzież, że postanowiliśmy
poznać ją osobiście. Tak też się stało. 21 października Agnieszka
zawitała w goworowskiej szkole z prezentacją o Panamie, którą
sobie szczególnie ukochała. Jak poźniej wspomniała, kraj ten
najbardziej oddaje klimat Ameryki Środkowej, jest jednym
z najpiękniejszych na świecie. Ma bogatą historię, fascynujacą
kulturę i oferuje mnóstwo niezwykłych, przepięknych widoków.
Uczniowie, którym udzieliła się swoboda rozmówczyni
w nawiązywaniu kontaktów, śmiało zadawali pytania i mieli
okazję zobaczyć egzotyczne owoce, krystalicznie czystą wodę,
potwierdzili fakt istnienia Kanału Panamskiego, zobaczyli
małpy w symbiotycznym życiu z ludźmi. Na mapie świata, która
stanowiła element dekoracji, oznaczono szlak podroży Atamanki,
łupem padło 129 państw na wszystkich kontynentach .
Okazało się, że można podróżować po świecie niekoniecznie
Agnieszka Atamanka Glabas z dziećmi (fot. arch. A. Glabas)
mając wielkie pieniądze, „trzeba tylko tego bardzo chcieć,
Na pierwsze spotkanie została zaproszona bardzo a jeśli się czegoś pragnie, to cały Wszechświat sprzyja naszym
charyzmatyczna osoba, Agnieszka Atamanka Glabas – pragnieniom”, trzeba tylko ruszyć się z kanap.
nauczycielka, pedagog, ale przede wszystkim dziennikarka,
Agnieszka Kosiorek
fotoreporterka, fotograf, obieżyświat (ile pasji w jednym

Obchody dnia edukacji narodowej na mazowszu
29 października 2019 roku w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
14 października 1773 roku.
Gospodarzami wydarzenia, wpisującego się w obchody Dnia
Edukacji Narodowej, byli: Aurelia Michałowska - Mazowiecki
Kurator Oświaty oraz Wicewojewoda Mazowiecki – Artur
Standowicz. Wśród gości, którzy przybyli na tę szczególną
uroczystość, można było zauważyć: Sławomira Adamca–
Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej,
przedstawicieli samorządów terytorialnych, związku zawodowego
NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze oraz Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
Wyróżniono dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi z rejonu płockiego,
ciechanowskiego oraz ostrołęckiego. Wręczono 340 wyróżnień, w
tym Medale za Długoletnią Służbę – 94 złote, 68 srebrnych oraz
54 brązowe, Medale KomisjiEdukacji Narodowej, a także nagrody
Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W ceremonii uczestniczyli również pracownicy Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, których
uhonorowano odznaczeniami państwowymi przyznanymi na
wniosek dyrektora szkoły Jacka Dobrzyńskiego. Złote Medale
za Długoletnią Służbę z rąk wspomnianych gospodarzy Gali
otrzymali: Krystyna Mucińska – nauczyciel języka polskiego,
Danuta Gnys i Zdzisław Majk – pracownicy administracji
i obsługi goworowskiej szkoły.
Ceremonię wręczenia odznaczeń zasłużonym w rozwój
Wyróżnieni pracownicy SP Goworowo (fot. arch. SP Goworowo)
mazowieckiej oświaty uświetnił występ zespołu artystycznego
Święto to upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji „ART” z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława
Krystyna Mucińska
Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy
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Jak to z szachami...
Szachy – rodzina strategicznych gier planszowych rozgrywanych przez dwóch graczy na 64-polowej szachownicy, za pomocą
zestawu bierek (pionów i figur). Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznaje szachy za dyscyplinę sportu.
Nauka gry w szachy zwiększa umiejętności matematyczne
uczniów w zakresie logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji oraz
wsparcia społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.
W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia szachowe prowadziła Małgorzata Zacharek w klasach drugich. Od września roku
szkolnego 2019/2020 pani Małgorzata prowadzi zajęcia w klasach
trzecich, natomiast Anna Kaczmarczyk w klasach drugich. Są to
zajęcia wspierające zainteresowania uczniów.
Dodatkowo od października 2019 r. grupa uczniów z klas czwartych uczestniczy w 30-godzinnych zajęciach nauki gry w szachy
w ramach projektu „Edukacja przez szachy w szkole” pod patronatem Polskiego Związku Szachowego. Zajęcia z tą grupą prowadzi Anna Kaczmarczyk.
Uczestnicy turnieju szachowego w MSCDN Ostrołęka (fot. arch. SP Goworowo)
Uczniowie po raz pierwszy swoje umiejętności szachowe zaZa kolebkę szachów uznawane są Indie. Według źródeł pisa- prezentowali 22 listopada 2019 r. podczas I Turnieju Szachowenych gra ta była już znana w Persji na dworze szacha Chosrowa go zorganizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum
I Anoszirwana w latach 70-tych VI wieku naszej ery, gdzie przy- Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce pod patronatem Polskiego
wieziona została w darze od indyjskiego radży.
Związku Szachowego w ramach IV edycji projektu „Szachy w maNa ziemie polskie szachy trafiły na kilka sposobów: z Czech, zowieckiej szkole”. Ośmioosobowa reprezentacja szkoły zacięcie
poprzez morskie szlaki handlowe oraz z Rusi Kijowskiej. O kul- rywalizowała w trzech kategoriach: klasy II, klasy III i klasy IV
towym wymiarze gry szachowej informuje komediowy poemat z podziałem na dziewczęta i chłopców, z uczniami ze szkół w Rzą„Szachy” Jana Kochanowskiego odkrywający charakterystyczne śniku, Dzbeninie, Łęgu Starościńskim, Ostrowi Mazowieckiej,
dla Polski nazwy i interpretacje figur szachowych. Według J. Ko- Sypniewie, Mokobodach, Lipnikach i Dąbrówce.
chanowskiego była to gra królewska, choć uwielbiali ją też szlachWysiłek opłacił się, ponieważ dwie uczennice z klasy IV – Maja
cice i mieszczanie.
Duda – zdobywczyni I miejsca i Łucja Dudziec – zdobywczyni II
Szachy do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika miejsca awansowały do Finału Turnieju Szachowego, który odbył
w Goworowie trafiły po raz pierwszy, kiedy odbył się I Powiatowy się 9 grudnia 2019 r. w Warszawie. Pozostali uczestnicy otrzymali
Turniej Szachowy „Szach-Mat”. Jednak na dobre w uczniowskie pamiątkowe dyplomy.
szeregi zawitały w roku szkolnym 2017/2018. Wtedy to dyrekPo raz kolejny uczniowie 1 grudnia 2019 r. uczestniczyli
tor szkoły Jacek Dobrzyński skierował dwie nauczycielki eduka- w VI Powiatowym Turnieju Szachowym „Szach-Mat”, który odbył
cji wczesnoszkolnej: Małgorzatę Zacharek i Annę Kaczmarczyk się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.
do udziału w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć W kategorii Juniorki uczennice zajęły następujące miejsca:
gry w szachy. Szkolenie odbywało się w ramach projektu „Szachy I miejsce Łucja Dudziec – klasa IV b,
w mazowieckiej szkole”, a organizatorami byli: Mazowieckie Sa- II miejsce Anna Twardziak – klasa IV b,
morządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Polski Związek III miejsce Magdalena Dudziec – klasa III a,
Szachowy pod honorowym patronatem Marszałka Województwa IV miejsce Maja Duda – klasa IV a.
Mazowieckiego.
Paul Morphy powiedział: Nauczcie dzieci grać w szachy,
Szkoła, oprócz profesjonalnego wyszkolenia nauczycieli, a o ich przyszłość możecie być spokojni.
otrzymała 30 kompletów szachów dla uczniów oraz 2 szachowAnna Kaczmarczyk
nice demonstracyjne.

Nasz lokalny patriotyzm
Święto Odzyskania Niepodległości to bardzo ważny dla każdego Polaka czas. Jak
mieszkańcy Goworowa i jego okolic go spędzili? Na bardzo wiele różnych sposobów!
Harcerze z 7 Goworowskiej Drużyny Harcerskiej „Zorza” przybyli do kościoła na mszę,
aby upamiętnić zmarłych żołnierzy i harcerzy. Pod pomnikiem Chrystusa Króla znajdującego się przy kościele złożyli kwiaty i zapalili znicz. Jeden z uczniów naszej szkoły- Przemysław Czerepski był na XIII Wspólnym Śpiewaniu Patriotycznym, na którym z harcerkami
śpiewali ułani. Uczennica Zuzanna Niegowska ze swoim tatą w mundurach (harcerskim i
ułańskim) wybrali się do lasu na dwa groby nieznanych żołnierzy w okolicach Ludwinowa
oraz na cmentarz poświęcony żołnierzom poległym w I wojnie światowej. Po drodze śpiewali pieśni patriotyczne, a na każdym z grobów zapalili mały znicz oraz pomodlili się za
zmarłych. W wyprawie towarzyszyły im konie, które nadawały klimatu temu wydarzeniu.
Jak widać każdy mógł spędzać ten czas na wiele różnych sposobów, ale łączy je jednopamięć o innych oraz to, że jesteśmy Polakami.
Wizyta na grobie nieznanego żołnierza (fot. arch. rodzinne)

Zuzanna Niegowska uczennica kl. VIb SP Goworowo
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Szkoła podstawowa w goworowie kandyduje do
wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie

Realizując zadania zawarte w Programie Szkoły Promującej Zdrowie szkoła podejmuje wiele działań mających na celu przybliżenie idei promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców i społeczności lokalnej.
chipsy owocowe itp.
- Sport to zdrowie- pod takim hasłem odbył się happening zachęcający uczniów do aktywności fizycznej.
- Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy
z Ministerstwem Zdrowia realizuje w szkole warsztaty kulinarne dla uczniów klas III. Projekt finansowany jest ze środków
Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020.
- Śniadanie daje moc. We wszystkich klasach uczniowie wraz
z nauczycielami zorganizowali zdrowe śniadanie. Wystawę zdjęć
wspólnych posiłków można obejrzeć w korytarzach szkoły.
- Dzień marchewki to wspaniała inicjatywa zorganizowana przez
Samorządy Uczniowskie. W tym dniu królował kolor pomarańczowy. Wszyscy poznali zalety i walory marchewki. Organizowane były różne konkursy, np. konkurs poetycki na napisanie wiersza o marchewce i jej wartościach odżywczych.
Agnieszka Dąbrowska

Akcja promująca zdrowie w szkole w Goworowie (fot. arch. SP Goworowo)

- Uczniowie klas V i VI biorą udział w zajęciach Koła Zdrowego
Żywienia. W „spotkaniach czwartkowych” pod opieką Ewy Lubiak uczestniczy 10 uczniów, którzy nadali kołu nazwę ,,Jabłuszko”.
- Założono profil na Facebook-u: Szkoła w Goworowie promuje
zdrowie. Media społecznościowe są świetnym narzędziem promocji naszych działań.
- W konkursie wyłoniono hasło, które jest naszym mottem:
„Zdrowie w głowie”, zwyciężczyni to Natalia Gąsior z klasy VIII a.
Konkursowe logo szkoły zaprojektowała Ewelina Dudziec z klasy
VIII b.
- Promowano jedzenie i wartości odżywcze jabłek. Owocami i sokiem jabłkowym częstowano nauczycieli i pracowników szkoły.
Rodzice otrzymali folder dotyczący wartości odżywczych jabłek.
Z promocją jabłek uczniowie wraz z opiekunami wyszli poza
mury szkoły.
- Warsztaty z dietetykiem. W klasach 0-III zajęcia przeprowadziła
dietetyk Aleksandra Piątek. W klasach IV - VI spotkanie przeprowadził dietetyk Adam Kuczyński. Uczniowie już wiedzą, jak
wybierać zdrowe produkty do codziennej diety!
- Profilaktyka raka piersi jest znana wszystkim. I miejsce w konkursie powiatowym zajął plakat Karoliny Dudziec z klasy VIII b.
- Asortyment sklepików szkolnych poszerzono o zdrowe produkty. W ofercie znalazły się bezcukrowe gumy, zbożowe ciasteczka,

NA MARCHEW
Maria Wieczorek, kl.7a
Gościu, siądź przy mej grządce, a odpocznij sobie,
Nie trzeba Ci tu słońca - przyrzekam ja tobie,
Bo beta-karoten we mnie zawarty, na skórę za działanie na żarty!
Me soki dzieciom swym matka wyciska,
bo zdrowia to źródła i witamin składziska.
Na ten przykład A weźmy witaminkę,
co w zdrowiu utrzyma całą rodzinkę,
Skóra jędrna i młoda długo pozostaje, u tych,
co marchew zajadają stale.
Nać ma zieloną, choć w kuchni rzadko gości,
Pełno jest w niej minerałów dla kości.
Sok z naci zmniejsza wszelkie obrzęki.
Ciało odtruwa i zmniejsza męki.
Pesto naciowe to hit Gessler mamy,
Skosztuj na obiad, to smak wyszukany!
Weganie i wszyscy, co mięsa nie lubią,
znają te smaki i tym się chlubią!
Witamin, potasu we mnie bez liku,
Apteki nie trzeba przy takim składziku.
Czy korzeń mój, czy część ma zielona,
spróbuj, a będziesz zadowolona!

Europejski tydzień kodowania w sp goworowo
5 – 20 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika odbyły się lekcje
związane z Europejskim Tygodniem Kodowania. Hasło tegorocznej akcji w szkole: Programowanie to super zabawa! Wydarzenie organizowane jest w wielu krajach w całej Europie i ma na celu
pokazanie wszystkim zainteresowanym, że programowanie jest twórcze i przydatne. We współczesnym świecie programowanie
zajmuje coraz szersze obszary naszego życia. Nauka kodowania pozwala lepiej zrozumieć otaczający nas świat oraz zwiększyć
swoje szanse na znalezienie interesującej pracy w przyszłości.
Nauczyciele prowadzący zajęcia przedstawili uczniom świat wość poznania środowiska do tworzenia aplikacji na urządzenia
kodowania i inspirowali ich do działania i aktywności na kom- mobilne z systemem Android.
puterach, urządzeniach mobilnych, w Internecie, jak i bez użycia
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali łamikomputerów. W ramach zajęć młodsi uczniowie tworzyli progra- główki programistyczne w serwisach internetowych wprowadzamy i animacje w środowisku Scratch oraz wykonywali plakaty. jących w świat kodowania. Nawiązała się nawet ciekawa rywalizaZdecydowanie trudniejsze zadanie mieli starsi uczniowie, którzy cja. Najaktywniejsi otrzymali dyplomy.
A. Dąbrowski
zmagali się z zastosowaniem pętli i funkcji w środowisku Python,
jak również tworzyli strony internetowe. Uczniowie mieli możli-
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Hubertus w stajni „mustang”
Hubertus to święto bardzo ważne dla fanatyków polowań jak i osób jeżdżących konno. Nazwa święta pochodzi od
św. Huberta- patrona myśliwych i jeźdźców. Duża część z nich
spędziła je np. w stajniach.

dlatego że duża część z nich była brudna od błota. Po przygotowaniu koni jeźdźcy wyruszyli na plac, gdzie rozgrzali swoje konie.
Następnie parę dziewcząt zaprezentowało jazdę w szyku oraz skoki, najwyższa przeszkoda wynosiła nawet ok. 90 cm! Po pokazie
wszyscy ustawili się w szeregu, aby podziwiać wyczyny
ułanów, którzy władali szablą czy skakali przez ogień, wykazując się refleksem. Dla każdego było to niesamowite
przeżycie i budziło emocje. Gdy ułani zakończyli już swoje wyczyny, jeźdźcy wjechali na łąkę, gdzie miała się odbyć
„pogoń za lisem”, którym była jedna z amazonek (kobiety jeżdżące konno).Najpierw odbyła się gonitwa próbna,
aby wszyscy mogli poznać zasady zabawy. Uczestnicy nie
mogli galopować, zastawiać drogi lisowi, łapać go w „norze” lub łapać go z prawej strony. Na sygnał trąbki zaczęła się w końcu prawdziwa pogoń! W trakcie niej spadło
z koni kilka osób, na szczęście nic im się nie stało. Konie
jak i jeźdźcy musieli wykazać się sprytem, szybkością oraz
zwinnością. W końcu liska złapała Julia, która jechała na
kucyku. Jej wierzchowiec wykazał się niesamowitą odwagą i sprytem. Odbyła się oczywiście runda honorowa,
a po niej trzeba było rozstępować, rozsiodłać i zaprowadzić konie do boksów na zasłużony odpoczynek. AmaZuzia i Emilka w stadninie Mustang w Dzbeninie (fot. arch. rodzinne)
zonki oraz przybyli goście udali się na poczęstunek w poJedna z takich imprez odbyła się 16 listopada w stajni „Mu- staci grochówki, bigosu lub kiełbaski. Dodatkowo był także stolik
stang” mieszczącej się w Dzbeninie. Były na niej uczennice klasy z sałatkami oraz różnymi słodkościami. Wszyscy zapamiętają ten
VI b - Zuzanna Niegowska i Emilia Radecka. Na początku wszy- niesamowity dzień i na pewno zjawią się w stadninie za rok!
Zuzanna Niegowska uczennica kl. VIb SP Goworowo
scy musieli wyczyścić oraz osiodłać swoje konie, co nie było łatwe,

Ogólnopolska sieć edukacyjna ose, codeweek

Szkoła Podstawowa w Kuninie przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE. Celem OSE jest zapewnienie szybkiego
i bezpiecznego Internetu w polskich szkołach, co zagwarantuje wyrównanie dostępu do wiedzy, rozwój nowych form kształcenia
oraz zdobywanie kompetencji, zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Projekt OSE powstał dzięki staraniom Ministerstwa
Cyfryzacji, a jego operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy.
szkolnych, które będą mogli mieć zawsze przy sobie np. na smartfonach.
Drugim krokiem było wykonanie przez uczniów pracy plastycznej. Tematem było pokazanie nowoczesnej technologicznie
szkoły „Smart Szkoła”. Pracę wykonała Dominika Kozłowska
uczennica klasy 8b.
W kolejnym etapie nauczyciel szkoły Dorota Kubiak została
zgłoszona do programu #OSEHero. Jest to projekt, który ma na
celu wspieranie oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także
rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii.
Uczniowie klasy 3 wraz z wychowawcą Dorotą Kubiak wzięli
również udział w #Codeweek. W dniach 15 – 23.10.2019 r. odbyły
się zajęcia kodowania i programowania w ramach projektu „Uczymy Dzieci Programować”, w którym uczniowie biorą udział już
trzeci rok. Podczas zajęć uczniowie poznawali historię CodeWeek, programowali trasy dla Ozobota, uczyli go nowych komend,
odkodowali polecenia, rozwiązywali rebusy związane z kodowaniem. Uczestnictwo zostało potwierdzone imiennymi certyfikatami. Ponadto okazało się, że nasza inicjatywa została jednym
Uczniowie w ramach zajęć CodeWeek (fot. arch. K. Kaczmarczyk)
z laureatów konkursu ministerstwa cyfryzacji „1000 pierwszych
Przystąpiliśmy również do konkursu #OSEwyzwanie, w któ- inicjatyw”. Jako nagrodę dostaliśmy zeszyty ćwiczeń „Zabawy
rym, po spełnieniu wymaganych kryteriów, można było wygrać w programowanie offline”.
przenośną pracownię multimedialną, w skład której wchodzi
Po spełnieniu wszystkich kryteriów oraz po pozytywnej we16 laptopów.
ryfikacji komisji konkursowej dyrektor szkoły Paweł Jagielski
Pierwszym kryterium było zgłoszenie placówki do projektu 20.09.2019 roku odebrał nagrodę z rąk Ministra Cyfryzacji Marka
OSE i programu mLegitymacja. Dzięki udziałowi w tym progra- Zagórskiego
Dorota Kubiak
mie uczniowie otrzymają dostęp do elektronicznych legitymacji
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Etwinning w kuninie

ETwinning to ogromna społeczność szkół w Europie. W ramach eTwinningu nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie,
współpracują i zdobywają umiejętności XXI wieku. Zadaniem każdej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie, w którym posługiwanie się językami, szczególnie angielskim, będzie tak konieczne jak dziś jest umiejętność czytania
i pisania. Szkoła Podstawowa w Kuninie podejmuje wyzwanie i aktywnie uczestniczy w projektach na platformie e-Twinning.
pod tytułem „Writingpaperletters 2019-2020” polega na wykonaniu kilku zadań w określonym czasie. Każdy z uczestników projektu posiada „korespondencyjnego przyjaciela”,
z którym będzie wymieniał się listami, pocztówkami, obrazkami.
Cele edukacyjne i wychowawcze projektu:
-Zdobywanie wiedzy kulturowej umożliwiającej współpracę na
płaszczyźnie zrozumienia i tolerancji;
-Rozwijanie umiejętności pracy grupowej;
-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się oraz prezentowania
zebranych informacji w języku angielskim;
-Rozumienie kultury ojczystej, poznawanie innych kultur oraz rozpoznawanie podobieństw i różnic kulturowych;
-Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią tik.
Pierwszym etapem projektu było napisanie listu w języku
angielskim. Po otrzymaniu wskazówek od koordynatora projektu uczniowie wzięli się do pracy. Listy zostały wysłane. Po kilku
Uczestnicy projektu (fot. arch. SP Kunin)
dniach otrzymaliśmy listy od włoskich i francuskich kolegów.
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy VII podSylwia Kopania
jęli współpracę z rówieśnikami z Francji i Włoch. Projekt

Europejski dzień zdrowego jedzenia i gotowania
Porada dietetyka:
Wydaj tyle pieniędzy na buty i torebkę,
żeby zabrakło ci na pizzę i słodycze.
Przedszkolaki i dzieci z klas I-III ze
Szkoły Podstawowej w Kuninie dobrze
wiedzą, jak się zdrowo odżywiać i dlaczego śniadanie to najważniejszy posiłek dla
człowieka. Śniadanie złożone ze zdrowych
produktów i wykonane wspólnie w szkole
to mega siła i moc. No i przecież smakuje
najbardziej na świecie!
Dzieci w ramach Europejskiego Dnia
Zdrowego Jedzenia i Gotowania chętnie
przygotowały wspólny posiłek. Na stole

pojawiło się ciemne pieczywo z ziarnami zbóż, sałatki warzywne i owocowe,
pasta rybna i jajeczna, szaszłyki owocowe, niskosłodzony dżem, twarożek ze
szczypiorkiem i rzodkiewką, pomidory,
ogórki, sok i owoce. Przygotowane potrawy wyglądały niezwykle estetycznie
i kusząco oraz zachwycały niebywałym smakiem i kompozycją składników.
Wspólne śniadanie to świetna zabawa i nauka o tym, jak ważne jest codzienne, zdrowe odżywianie!

Akcja wywieś flagę

Uczniowie z „zerówki”wykonuj flagę. (fot. arch. SP Pasieki)

Ojczyzna moja – to ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,

Bożena Sotomska
Uczestnicy akcji prozdrowotnej (fot. arch. SP Kunin)

Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W Polskiej mnie mowie pacierza uczyła...”
			Maria Konopnicka
W tym roku, po raz kolejny, uczniowie Szkoły Podstawowej
w Pasiekach zaprosili społeczność lokalną do udziału w akcji
„Wywieś flagę”. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić dzieci, młodzież
i dorosłych do patriotycznego gestu, jakim jest wywieszenie
biało – czerwonej flagi. Społeczność szkolna bardzo chętnie
zaangażowała się w przygotowanie akcji. Uczniowie na ulicach
Pasiek i Goworowa rozdawali mieszkańcom biało – czerwone
chorągiewki i przypominali o ich patriotycznym obowiązku.
Święto Niepodległości jest bardzo ważnym dniem w historii
naszego kraju. Niezwykle istotne jest, abyśmy pamiętali, jak
wiele zawdzięczamy ludziom walczącym o niepodległość. Tym
prostym gestem możemy wyrazić naszą wdzięczność za cenny
dar, jakim jest wolność.
Celem naszej akcji jest jak wywieszenie jak największej ilości
biało – czerwonych flag w oknach naszych domów.
A. Ruszczyk
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Smacznie, zdrowo i owocowo
wiele obowiązków, a osiągnięcie sukcesu w gastronomii to lata
ciężkiej pracy, zdobywania doświadczenia, czasami poświecenia. Dzieci wzięły udział w quizie kulinarnym polegającym na
odgadywaniu nazw prezentowanych warzyw i owoców, które
były głównym tematem warsztatów.
Pani Paulina opowiedziała również o tym, jakie cechy powinien posiadać mistrz kuchni, a także przygotowała dla małych
uczestników spotkania niespodziankę w postaci owocowo-warzywnych koktajli. Po części edukacyjnej nastąpiła część artystyczno- manualna, podczas której dzieci tworzyły „ludziki oraz
zwierzątka” z warzyw i owoców. Trzy najlepsze prace zostały nagrodzone. Zwycięzcy otrzymali zaproszenia na indywidualne gotowanie z panią Pauliną oraz karnet rodzinny na wybrany zestaw
obiadowy.
Patrząc na uśmiechnięte twarze uczniów i kolejkę po swoją
Spotkanie z Szefem Kuchni (fot. J. Idzikowska)
porcję koktajli, a nawet „dokładkę”, śmiało można powiedzieć, że
2 grudnia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w było smacznie, wesoło i kolorowo, a dzieci na końcu spotkania
Pasiekach odbyło się spotkanie z SZEFEM KUCHNI dla klas pytały, kiedy one odwiedzą panią Paulinę w jej miejscu pracy.
1-3. Kucharz przybliżył dzieciom tajniki swojego zawodu.
Justyna Idzikowska
Uświadomił im, że do zadań kucharza czy szefa kuchni należy

Święto niepodległości

„Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie. I Ludzkość cała. Iść przed siebie – to
znaczy nie tylko ulegać wpływom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia… Iść przed siebie
to znaczy mieć świadomość celu”
Jan Paweł II

8 listopada 2019 roku odbył się w szkole podstawowej w Pasiekach apel poświęcony wyjątkowemu wydarzeniu historycznemu – 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Aby
godnie uczcić pamięć wydarzeń związanych z wieloletnią niewolą naszego narodu punktualnie o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy
hymn państwowy w ramach akcji „Szkoła do Hymnu”.
Następnie uczniowie klas VIII i VI zaprezentowali montaż
słowno – muzyczny, który dostarczył zebranym wielu emocji
i wzruszeń.
Na tle patriotycznej dekoracji uczniowie recytowali utwory poetyckie opatrzone bogatym komentarzem historycznym,
a patriotyczne pieśni w wykonaniu szkolnego chóru sprawiły, że
akademia przybrała jeszcze bardziej uroczysty i patriotyczny cha-

Szkoła pamięta

Uczniowie w miejscu pamięci narodowej (fot. M. Długokęcka)

Przełom października i listopada to dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy
znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich jak i tych, którzy
zapisali się w historii - tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o
nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. W związku z
tym, nasza szkoła włączyła się do akcji Ministerstwa Edukacji Na-

rakter.
Zaprezentowany program artystyczny przypomniał ważne
wydarzenia historyczne – od utraty wolności przez Polskę w wyniku rozbiorów – po jej odzyskanie 11 listopada 1918 roku oraz
nawiązywał do faktu, że walka o wolność ojczyzny nie zakończyła się wraz z odzyskaniem niepodległości po czasie rozbiorów, że
podejmowano ją jeszcze wielokrotnie.
Po zakończeniu części artystycznej młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a z ust dyrektora szkoły Adama
Grabowskiego popłynęło wiele ciepłych słów skierowanych pod
adresem uczniów i organizatorów.
M. Długołęcka

rodowej „Szkoła pamięta”. Celem akcji jest, aby w roku ważnych
wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – uwrażliwić młodych ludzi
na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności,
szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
Uczniowie naszej szkoły to społeczność wychowywana w duchu patriotyzmu, a co się z tym wiąże poszanowania historii polskiego narodu. Tradycją zatem stało się to, że rok w rok tuż przed
Dniem Zmarłych jesteśmy na Miejscu Pamięci w Pasiekach. Tam
pod bacznym okiem nauczycieli wykonujemy prace porządkowe
wokół zbiorowej mogiły i zapalamy symboliczny znicz. Szkolnym
koordynatorem tej akcji jest nauczyciel historii Monika Długołęcka.
W tym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie klasy VIII
przygotowali apel dla swoich młodszych kolegów, którego celem
było przybliżenie uczniom tematyki Powstania Warszawskiego.
Podziękowali filmem, piosenką i wierszem zasłużonym ludziom
rozbudzając w młodszych kolegach uczucia patriotyczne i narodowe.
M. Długokęcka
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Rola książki w wychowaniu dziecka
„Książki kochają każdego, kto je otwiera,
dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń,
niczego w zamian nie żądając…”
Kornelia Funke

oczekiwania. Dla wielu przedszkolaków piątek kojarzy się
głównie z dniem wypożyczenia książki. Cieszy nas również fakt,
że dzieci chętnie podejmują się również rysowania obrazów do
przeczytanych książek.
W tym roku szkolnym poza wypożyczaniem książek zadbaliśmy o to, aby w działania promujące czytelnictwo włączyć młodzież szkolną oraz bibliotekarzy z Gminnej Biblioteki Publicznej i biblioteki szkolnej.
Z początkiem roku szkolnego pani Ewa Wyrębek z GBP w Goworowie raz w miesiącu odwiedza nasze dzieci i czyta wybrane bajki,
wiersze i opowiadania ściśle korelujące z tematyką kompleksową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny
2019/2020.
5 grudnia 2019 r. przedszkolaki odwiedziły Szkołę Podstawową w Goworowie, gdzie pod kierunkiem pani Barbary Grabowskiej i Anety Gąsior grupa wolontariuszy w szkolnej biblio-

We współczesnym świecie wciąż podstawową formą komunikowania się jest mowa pisana, dlatego też najważniejszą umiejętnością każdego człowieka jest czytanie. Według A. Brzezińskej,
autorki wielu książek i opracowań na temat czytania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym czytanie „jest tworzeniem
dźwiękowej formy słowa na podstawie obrazu graficznego”.
Zainteresowanie czytaniem pojawia się u najmłodszych dzieci,
kiedy odkryją związek miedzy pięknymi ilustracjami w książce,
a treścią bajki.
Przygoda z książką powinna rozpoczynać się już od najmłodszych lat. Kontakt
z książką pomaga zaspokoić intelektualne,
emocjonalne i społeczne potrzeby dziecka. Rozwijając kompetencje czytelnicze
wychodzimy naprzeciw potrzebom najmłodszych
Istnieje jeden niezawodny i sprawdzony
sposób, by czytanie uczynić atrakcyjnym
i przyjemnym dla dziecka. Jest nim - czytanie. Wtedy jedyne co musi zrobić dziecko to słuchać, rozumieć i wyobrażać sobie.
Promowanie czytelnictwa w czasach
szeroko rozwiniętej nauki, techniki, komputerów i rzeczywistości wirtualnej nie
jest łatwe. W naszym przedszkolu poza
kultywowaniem rytuału codziennego czytania dzieciom literatury dziecięcej systematycznie od roku szkolnego 2016/2017 Przedszkolaki z wizytą w bibliotece szkoły podstawowej w Goworowie (fot. arch. Przedszkole Samorządowe)
wznawiana jest akcja „Poczytajmy razem,
mama słowa ja obrazek”. Celem akcji jest rozbudzanie zaintere- tece przygotowała krótkie przedstawienie i pogadankę na temat
sowania książką. Z roku na rok akcja przynosi coraz to większe „Książka moim przyjacielem”. Przedszkolaki dowiedziały się
grono młodych czytelników, a w podręcznej biblioteczce syste- jak należy dbać o książki, miały możliwość porównania książek
matycznie przybywa nowych książek przekazywanych przez ro- wydawanych dawniej i dziś. Na koniec pod czujnym okiem starszych kolegów wykonały zakładki, które zabrały do domu wraz
z książkami otrzymanymi w prezencie.
Badania naukowe potwierdzają, że czytanie dziecku: buduje
mocną więź między dorosłym i dzieckiem, zapewnia emocjonalny rozwój dziecka, rozwija język, pamięć i wyobraźnię. Uczy
myślenia, poprawia koncentrację, wzmacnia poczucie własnej
wartości dziecka. Nie tylko poszerza wiedzą ogólną, ale ułatwia
też naukę, pomaga odnieść sukces w szkole. Uczy również wartości moralnych, pomaga w wychowaniu. Zapobiega uzależnieniu
od telewizji i komputerów, a także chroni przed zagrożeniami ze
strony masowej kultury.
Reasumując należy stwierdzić, że nigdy nie jest za wcześnie,
by zacząć czytać dziecku i nigdy nie jest za późno, by zacząć czytać samemu sobie.
dziców naszych przedszkolaków.
Wiesława Wasilewska
W tym roku szkolnym akcję rozpoczęliśmy 4 października
2019 r. Tradycyjnie w każdy piątek dzieci wypożyczają książkę, Literatura:
a dodatkowym zadaniem poza jej przeczytaniem jest narysowa- A. Brzezińska „Czytanie i pisanie - nowy język dziecka”. WSiP. .Warszawa 1987
nie obrazka przedstawiającego np. głównego bohatera. Do chwili E. Tokarska, J. Kopała „Zanim będę uczniem” – Program wychowania przedszkolobecnej ponad 80% dzieci wypożyczyło co najmniej jedną książ- nego. EP. Warszawa 2010
kę, a najaktywniejsi czytelnicy narysowali nawet 7 obrazków.
I. Koźmińska, E. Olszewska „ Wychowanie przez czytanie”. Świat Książki 2010
Z perspektywy czasu śmiało możemy stwierdzić, że akacja A. Carrasco-Żylicz, P. Wilk „ Czytanie wypełnia wszystkie przestrzenie rozwoju
„Poczytajmy razem, mama słowa ja obrazek” spełniła nasze dziecka” www. natemat.pl

19

20

17 grudnia 2019
r. 2018 r.
20 marca

W Dolinie Orza

Goworoszczyzna w generalnym gubernatorstwie
Artykuł nawiązuje do 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Po przegranej wojnie obronnej i zajęciu terytorium
Polski przez Niemcy i ZSRR (17 września 1939 r.) doszło do nowego podziału administracyjnego. Na mocy dekretu z 12 października 1939 r. powołano Generalne Gubernatorstwo (Genelgouvernement dalej GG). Po wygaśnięciu 25 października 1939
r. administracji wojskowej, Goworowo wraz z częścią terytorium gminy przyłączono do powiatu ostrowskiego, dystryktu warszawskiego.1
Nie wiadomo, jakie czynniki zdecydo- nie wytyczona granica biegnie nad Orzem, cy (np. Orz w Grodzisku6), uciekinierzy
wały o przyłączeniu części powiatu ostro- obejmuje stawy Szczawińskie, mija Rębi- z terenów Rzeszy, którzy często otrzymyłęckiego do GG, której północna granica sze, obiega Jawory i Kruszewo”.4 Mimo, wali pomoc i fałszywe metryki urodzetworzyła wypukłość położoną powyżej li- że ostateczne ustalenie granicy nastąpiło nia na plebanii lub kurierzy działający
nii Bugu, wciśniętą pomiędzy terytorium na wiosnę 1940 r., to jeszcze w sierpniu w strukturach podziemnego państwa.
Rejencji Ciechanowskiej (Rzesza) a tereny 1941 r. po ataku Niemiec na ZSRR, po- Bardzo szybko przekonano się, że Niemwłączone do Zachodniej Białorusi (ZSRR). płoch wywołała plotka o rzekomym prze- cy bezwzględnie traktowali każdego, kto
Granica GG dzieliła gminę i parafię Gowo- sunięciu granicy dalej na wschód.5
próbował przekroczyć nielegalnie granirowo, a przebiegała następująco: 1 km na
Granicę poprowadzono prawdopo- cę. Mieszkanka Jawor Marianna Dudziec,
wsch. od wsi Kruszewo, 0,5 km na wsch. dobnie zgodnie z podziałem administra- została postrzelona przez niemieckiego
od wsi Jawory, tyleż samo na wsch. od wsi cyjnym sprzed 1936 r., tzn. tereny dawnej żołnierza podczas próby przekroczenia
Daniłowo, 1 km na wsch. od wsi Szczawin, gminy Szczawin przyłączono do Rzeszy granicy między Jaworami i Rębiszami wio0,5 km na wsch. od wsi Czarnowo.2
a Goworowa do GG. Wprowadziło to na sną 1940 r. Mimo przewiezienia do szpitala
w Ostrołęce, zmarła.7 Do udanych należy
przejście przez granicę w Lipiance w nocy
14 sierpnia 1940 r., ks. Suchcickiego (proboszcza z Rzekunia) oraz ks. Dmochowskiego z Łomży.8
Przynależność do GG dawała, mimo
okrucieństwa okupantów, namiastkę polskości i pewnych swobód. W Rzeszy wprowadzono niemieckie nazwy miejscowości,
zlikwidowano polskie szkoły, a językiem
urzędowym stał się niemiecki. W Generalnym Gubernatorstwie pozostawiono jęz.
polski w powszechnym użyciu, funkcjonowały szkoły z ograniczonym programem
nauczania, działała Policja „granatowa”.
Mimo ciągłej obawy miejscowa ludność
próbowała wieść normalne życie, a dzięki
linii kolejowej rozwijał się handel żywnością z Warszawą, zdegradowaną do pozycji
Ilustracja: Przebieg granicy GG w okolicach Goworowa
prowincjonalnego miasta.
------- granica

------- rzeka Orz

O niepewności, czy Goworowo ma
pozostać w GG, czy być przyłączone do
Rzeszy świadczy wizyta ostrołęckiego Landrata, 27 października 1939 r. wizytującego
m.in. plebanię. W grudniu 1939 r. żandarmi z Ostrołęki zabrali za pokwitowaniem
pieniądze „kościelne”, „aby służyły biednej
ludności za Narwią”3 czyli na terenach Rzeszy. Jeszcze w marcu 1940 r. ks. Gościcki
zapisał w kronice: „Ciągła obawa, że Goworowo będzie należało do Rzeszy. Obec-

czas okupacji poważne niedogodności dla
miejscowej ludności. Wiele rodzin zostało
rozdzielonych w swoich codziennych kontaktach. Dzieci ze Szczawina i okolicznych
wsi nie chodziły do szkoły, a wierni zamiast
do kościoła w Goworowie (widocznego
z odległości 2 km) zmuszeni byli jeździć do
Kunina. Powszechne były przypadki nielegalnego przekraczania granicy, szczególnie
w okresie spowiedzi wielkanocnej. Często
„zieloną” granicę przekraczali przemytni-
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