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organizacjami i przedsiębiorstwami. Bardzo ważna rola przypada
władzy samorządowej, a mianowicie ich otwartość na mieszkańców i ich oddolne inicjatywy, tworzenie warunków wspierających
rozwój ekonomii społecznej, postrzeganie mieszkańca jako partnera do dialogu.
W gminie Goworowo aktywności do działania nie brakuje.
Energia i pomysłowość ludzi sprawia, że zarówno organizacje jak
i samorząd mają pełne ręce pracy. Przestrzeń publiczna nabiera
kolorów, odradzają się tradycje lokalne, zacieśniają więzi sąsiedzkie. Bez tych ludzi nie ma szans na długofalowy lokalny rozwój.
Na przestrzeni lat w gminie Goworowo powstało kilkanaście
prężnie działających organizacji. Lista jest długa!
Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Wsi „Sąsiad”, Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, kluby
seniora: „Jesienne kwiaty” w Goworowie, „Rozmaryn” w Kuninie,
„Szlachetne serca” w Kuninie, Klub Sportowy Orz Goworowo,
Po wielu latach nieobecności „Kaczeniacy” z Kaczki w pełnej krasie zaprezentowali się na gminnych Uczniowski Klub Sportowy „Trops” w Goworowie, Uczniowski
dożynkach. Fot. Z archiwum GOKSiR w Goworowie
Klub Sportowy w Pasiekach, Ludowy Międzyszkolny Uczniowski
Każdy z nas żyje w konkretnej społeczności – uczy się, pracuje, spęKlub Sportowy w Kuninie, koła gospodyń wiejskich w: Lipiance,
dza wolny czas, robi zakupy, spotyka się z przyjaciółmi. Tym, co wspólne „Dziewczyny jak Maliny” w Brzeźnie, „Ponikiewianki” w Ponikwi Dui co łączy członków społeczności lokalnej, są sprawy najbliższe ich za- żej, „ZaRadne Kruszewianki” w Kruszewie, „Kobylinianki” w Kobylinie,
interesowań, problemów, potrzeb. Rzecz dzieje się najczęściej wokół ta- „Stokrotki” w Cisku, „Pierożanki” w Żabinie, „Kaczeniacy” w Kaczce,
kich dziedzin życia jak kultura, miejscowe tradycje, kontakty sąsiedzkie, Szczawinie, Czerniach, Jaworach Starych, Jaworach Podmaście, Wólce
wspólne doświadczenia, podobne problemy czy radości, przyroda. To od Kunińskiej, 7 Goworowska Drużyna Harcerska „Zorza”, klub wolonnas zależy jak wykorzystamy swoje umiejętności, wiedzę i doświadcze- tariusza „Przyjaciele” w GOKSiR w Goworowie, klub wolontariusza
nie, aby dokonać zmiany zmierzającej do rozwoju społeczności. Istot- w SP w Goworowie, ochotnicze straże pożarne.
ną wagę w tym temacie odrywają relacje między ludźmi, instytucjami,
Agata Majk
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Inwestycyje samorządowe Gminy Goworowo w 2019 roku oraz plan
zadań na bieżący rok
Ubiegły rok w inwestycjach gminnych był bardzo pracowity.
Pomimo tego, że wszystkim dookoła, a w szczególności rolnikom,
doskwierała susza, warunki pogodowe nie storpedowały żadnych
prac budowlanych. Prowadzone przez samorząd wielorakie, progresywne działania są widoczne w okolicach, a podjęte prace projektowe będą stanowiły źródło naszej aktywności w najbliższym
czasie. Zmieniła się struktura organizacyjna wewnątrz Urzędu
Gminy Goworowo. Do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego włączono zakres spraw gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego wraz z całym procesem postępowań
administracyjnych w tym zakresie. Nowopowstałe, wieloosobowe
stanowisko pracy zajmują Pani Karolina Pióro – Eliasz oraz Pani
Nina Konarzewska. Z kolei stanowisko do spraw ochrony środowiska, gdzie pracuje Pani Urszula Dąbrowska, zostało odciążone
z części spraw administracyjnych i przesunięte do Referatu Ogólnego. Za realizację gminnych inwestycji odpowiadam wraz z Panią Edytą Grzegorczyk. W tym zakresie posiadamy jednak wakat
na jednym stanowisku, gdyż w kolejnych naborach na stanowisko
inspektora ds. budownictwa i obsługi inwestycji nie udało się pozyskać do pracy osoby o pożądanych kwalifikacjach i doświadczeniu. Jestem pewien, że pomimo pewnych braków kadrowych,
zespół Referatu swoją wiedzą i zaangażowaniem będzie w stanie
sprostać wszystkim oczekiwaniom. W kolejny rok wchodzimy
jednak z dość dużym ryzykiem. Niespotykana dotychczas pandemia, spowodowana rozprzestrzenianiem się po całym świecie wirusa SARS-CoV-2, powodującego ostrą chorobę zakaźną układu
oddechowego COVID-19, ma niekorzystny wpływ na wszystkie
gospodarki świata. Do końca nie wiadomo, jakie szkody może
wywołać na lokalnych rynkach pracy i dostępności materiałów,
co będzie miało duże przełożenie na jakość i tempo prowadzonych prac inwestycyjnych. Pozostaje nam tylko wierzyć, że to doświadczenie nie odbije się bardzo negatywnie na zaplanowanych
inwestycjach gminnych, jak również na naszym życiu osobistym.
W ramach podsumowania działań inwestycyjnych za poprzedni rok chciałbym Państwu przybliżyć wykonane przez samorząd
działania. W pierwszej kolejności podjęto działania drogowe.
Wyłoniono wykonawców i zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo”. W jego ramach firma VIKBUD Robert Wierzbowski z Ostrołęki za kwotę 265 729,69 zł wykonała przebudowę ulicy Przechodniej w Goworowie oraz drogi
wewnętrznej, odchodzącej od ulicy Szkolnej w Goworowie. Na
długości 123, 5 m ulicy Przechodniej wykonano nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm na istniejącej podbudowie. Wykonano
także nowe chodniki, brakującą część odwodnienia, oznakowanie
pionowe oraz inne, niezbędne prace budowlane. Na drodze wewnętrznej wykonano nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm
na podbudowie z kruszywa łamanego oraz ułożono nowy asfalt
na miejscach postojowych przed Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Sportu i Rekreacji. Jako roboty wykończeniowe wykonano pobocza żwirowe, oznakowanie pionowe oraz inne, konieczne roboty
budowlane. W zakresie ww. zadania wyłoniono także drugiego
wykonawcę, który zrealizował przebudowę dróg w Pasiekach
(ul. Stawowa), Wólce Brzezińskiej (obok stacji diagnostycznej)
oraz Rębiszach Kolonii (dojazd do stacji kolejowej). W Pasiekach
wykonano 230 m nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm na
podbudowie z kruszywa naturalnego i łamanego wraz z poboczami żwirowymi, oznakowaniem i innymi, niezbędnymi robotami.
W Wólce Brzezińskiej wykonano 190 m jezdni asfaltowej o grubości 9 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego i łamanego
wraz z poboczami żwirowymi, oznakowaniem i innymi, niezbędnymi robotami. W Rębiszach Kolonii wykonano 230 m utwar-

dzonej drogi o grubości 9 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego i łamanego wraz z poboczami żwirowymi, oznakowaniem
i innymi, niezbędnymi robotami. W ramach dwóch ostatnich
lokalizacji część prac, związanych z wykonaniem podbudowy
i odwodnienia, została wykonana wcześniej. Za zrealizowane
prace firma Infrastruktura Bud-59 Sp. z o.o. z Warszawy otrzymała wynagrodzenie w kwocie 215 151,07 zł brutto. Natomiast
388 815,30 zł brutto kosztowała realizacja przez Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Pasiekach”.
Jego zakres objął zdjęcie istniejącej jezdni żwirowej, wykonanie
405 m nawierzchni bitumicznej o grubości 9 cm na podbudowie
z kruszywa naturalnego i łamanego, rowu francuskiego na długości 335 m wraz ze studnią rewizyjną oraz umocnieniem wylotu do
istniejącego rowu przydrożnego, poboczy żwirowych, oznakowania i innych, niezbędnych robót. Ta sama firma podjęła się także
wykonania rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Ponikiew
Mała. Zakres prac przewidywał częściowe frezowanie, remont,
poszerzenie i uzupełnienie istniejącej podbudowy i nawierzchni
drogi, nową jezdnię asfaltową na długości 2 122 m, pobocza i zjazdy z kruszyw, oznakowanie pionowe oraz cztery progi zwalniające. Wartość zrealizowanych prac zamknęła się kwotą 494 651,88
zł brutto. Największą z inwestycji drogowych w ubiegłym roku
była rozbudowa drogi gminnej Kobylin – Góry. Zakres prac

Nowo wybudowana droga w m. Góry (fot. arch. UG Goworowo)

objął odcinek od nowo wybudowanej drogi powiatowej wzdłuż
torów kolejowych do końca miejscowości Góry. W jego ramach
wykonano wycinkę drzew i roboty ziemne w nowym przebiegu
jezdni, nawierzchnię asfaltową na długości 1 593,40 m o grubości
8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego i łamanego, pobocza
z kruszywa, nowy drenaż i oczyszczenie istniejących rowów wraz
z montażem rur przepustowych, zagospodarowanie terenu przy
lokalnej kapliczce oraz nową zatokę przystankową z miejscami
parkingowymi, oznakowanie pionowe i poziome oraz trzy progi zwalniające i inne elementy wyposażenia drogi. Wartość wykonanych przez Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg
Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej robót wyniosła 1 273 591,10
zł brutto. Wszystkie wykonane prace asfaltowe objęte są pięcioletnią gwarancją. Firma Kop – Trans Szczepański Krzysztof
z Wąsewa wykonywała na terenie naszej gminy dostawy gruzu
ceglano – betonowego i pospółki drogowej na bieżące remonty
dróg. Wartość całego kontraktu za dostarczenie przewidzianego
w przetargu kruszonego gruzu ceglano – betonowego frakcji 0–55
mm w ilości 1 000 ton oraz pospółki drogowej frakcji 0–40 mm
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w ilości 8 500 ton to 258 915,00 zł. Z uwagi na bieżące potrzeby
Wykonawca nie prowadził dostaw gruzu, a rozliczenie finansowe
objęło zapłatę za faktycznie dostarczoną ilość materiałów budowlanych. Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie wykonał nowe nawierzchnie żwirowe dróg lokalnych. W Jemielistem
wykonano roboty ziemne, podbudowę z kruszywa naturalnego
o grubości 5 cm po zagęszczeniu, nawierzchnię z kruszywa łamanego o grubości 5 cm po zagęszczeniu na długości 2,25 km oraz
niezbędne oznakowanie pionowe i informacyjne. Wartość prac to
kwota 174 598,50 zł brutto. W Ponikwi Dużej wykonano karczowanie krzaków i roboty ziemne nowego szlaku drogi od strony
rzeki Orz, nawierzchnię z kruszywa naturalnego o grubości 10 cm
po zagęszczeniu na długości 910 m oraz niezbędne oznakowanie
pionowe i informacyjne. Wartość prac to kwota 64 175,25 zł brutto. Na powyższe zadania Gmina Goworowo pozyskała dotację
ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego
z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w wysokości 87 000,0 zł (Jemieliste) i 13 000,00 zł (Ponikiew Duża).
Oprócz poprawy stanu technicznego dróg na terenie gminy
Goworowo samorząd prowadził także duże inwestycje sanitarne,
budowlane i oświetleniowe. W zakresie zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w gminie
Goworowo. Etap IV: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Daniłowie i Szczawinie” wykonane zostało 1741,7 m sieci grawitacyjnej,

Budowa kanalizacji Daniłowo (fot. arch. UG Goworowo)

617,7 m sieci tłocznej, kompletne zlewnie PD2, PS1 i część prac
w zakresie zlewni PD1. W ramach ww. zlewni wykonano także
trzy nowe przepompownie ścieków. Tym samym sieć kanalizacji
sanitarnej objęła całą miejscowość Daniłowo i część Szczawina.
Całość prac wykonała firma MULTI-KOM Andrzej Nakielski
z Ostrołęki za kwotę 1 352 000,00 zł brutto. Na realizację zadania
Gmina Goworowo pozyskała dofinansowanie w formie pożyczki
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 090 000,00 zł. Pożyczka może być
umorzona w wysokości do 50% wypłaconej kwoty po spełnieniu
warunków umownych. W ramach tego samego postępowania
przetargowego wyłoniono także wykonawcę budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie, którą zrealizowała firma BRUKTIM
Usługi Budowlano – Projektowe Sylwester Barański z Ostrołęki za
wynagrodzenie w kwocie 222 000,00 zł brutto. Zakres prac objął
wykonanie sieci sanitarnej tłocznej na odcinku od oczyszczalni
ścieków w Brzeźnie do części wsi od strony Goworowa o długości
1 029 m wraz ze studniami i włączeniem do instalacji grawitacyjnej oczyszczalni. Natomiast lokalna firma ANTAŁEK Konrad
Dudziec złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę budynku świetlicy w Goworowie”. Jej
cena opiewała na kwotę 739 500,00 zł brutto. Zakres prac objął
roboty rozbiórkowe i murarskie, wykonanie posadzek, wykonanie i obłożenie schodów, montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
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wykonanie stropu i stropodachu, wymianę pokrycia dachowego,
wykonanie tynków, okładzin ścian i malowania, wykonanie instalacji wodociągowej, hydrantowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej
wraz z wyposażeniem, wykonanie instalacji elektrycznej zasilania
budynku i instalacji wewnętrznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami, w tym oświetlenia wewnętrznego i ogrzewania
elektrycznego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku
oraz wyposażenie obiektu w meble, sprzęt AGD, nagłośnienie,
oświetlenie sceniczne i osprzęt video. Całość prac została już wykonana, a odbiór końcowy nastąpił w marcu br. Na mocy zapisów
umowy o przyznaniu pomocy nr 00004-65170-UM0710086/18
z dnia 18 marca 2019 r., zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Goworowo a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, na realizację zadania Gmina Goworowo pozyska pomoc finansową dla
operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 470 543,00 zł. Firma BEMAR
Przedsiębiorstwo Usług Projektowo – Inwestycyjnych Marzena Bębenek z Rzekunia zrealizowała zadanie pn. „Rozbudowa
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo”. Nowe linie
i punkty oświetleniowe zostały wykonane w Borkach, Dzbądzku,
Goworówku, Kaczce, Ponikwi Małej Kolonii, Rębiszach Parcelach, Żabinie, Zaorzu, Brzeźnie, a w Kobylinie, Wólce Kunińskiej,
Zaorzu, Pokrzywnicy i Pokrzywnicy Kolonii zakupiono materiały
do budowy oświetlenia w kolejnym roku. Za swoją pracę firma
otrzymała wynagrodzenie w kwocie 198 399,00 zł brutto.
W zakresie wszystkich ww. prac pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego przeprowadzili także postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla poszczególnych
wykonawców. Oprócz tego przygotowane zostały przez nas, przeprowadzone i zakończone podpisaniem umów nie inwestycyjne
postępowania wyboru wykonawców w przetargach na zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo.
W okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku, odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,
zakup biletów miesięcznych dla uczniów ze szkół z terenu gminy
Goworowo w roku szkolnym 2019/2020 oraz udzielenie kredytu
długoterminowego w kwocie 2 700 000,00 zł. Przygotowaliśmy
także dokumentacyjnie postępowania przetargowe i służyliśmy
radą Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie w czasie prowadzonych przez niego przetargów na dostawę
różnych frakcji kruszyw oraz dostawę używanej koparko-ładowarki. Przeprowadziliśmy także zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradztwa podatkowego w postępowaniach o zwrot
na rzecz Gminy Goworowo oprocentowania nadpłaty w podatku
VAT i nadwyżki naliczonego podatku VAT, powstałego po stronie
Gminy Goworowo w wyniku wyroku z dnia 29 września 2015 r.
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygn.
C-276/14 (dalej: Wyrok TSUE) w ramach budowy infrastruktury
wodno – kanalizacyjnej, wykonanej w latach 2011 – 2012. Na tej
podstawie Gmina Goworowo otrzymała w 2016 roku zwrot z podatku VAT za lata 2011 - 2012 w wysokości 1 027 274,00 zł.
Dużą część inwestycji gminnych stanowiły także mniejsze zadania, wykonane w ubiegłym roku. I tak Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie wykonał szereg prac remontowych przy
budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance, polegających
na wykonaniu odwodnienia piwnicy wraz z odprowadzeniem
wód opadowych z dachowych rur spustowych, wykonaniu, obsadzeniu i uszczelnieniu nowych parapetów zewnętrznych, dostawie i montażu dwóch sztuk aluminiowych drzwi wejściowych
do budynku oraz dwóch sztuk drzwi metalowych wewnętrznych,
w tym jednych drzwi o odporności przeciwpożarowej EI30, rozebraniu murków, zamurowaniu i uszczelnieniu 8 sztuk otworów

3

4

W Dolinie Orza
okiennych na poziomie gruntu wokół budynku, uszczelnieniu
szczytów i połączenia dachu ze stropem, wykonaniu docieplenia stropu poprzez ułożenie folii zabezpieczającej, wełny mineralnej i płyt OSB na stelażu drewnianym oraz zagospodarowaniu odpadów ze strychu. Wartość tych prac zamknęła się
kwotą 112 412,89 zł brutto. ZGK w Goworowie za wynagrodzenie
w kwocie 39 800,00 zł brutto wykonał 590 m sieci wodociągowej
wzdłuż drogi Goworowo – Ostrołęka. 28 291,00 zł brutto kosztowała wykonana przez ZGK sieć wodociągowa o długości 345 m
w Ludwinowie, 40 135,00 zł brutto sieć wodociągowa o długości
348 m w ul. Dulczewskiego w Goworowie, 37 500,00 zł brutto
sieć wodociągowa o długości 443 m w Ponikwi Dużej, a 20 000,00
zł brutto sieć wodociągowa o długości 350 m w Cisku. ZGK w
Goworowie wykonał także za wynagrodzenie w kwocie 44 121,98
zł brutto rów francuski, kompletne odwodnienie i żwirowanie
drogi wewnętrznej w Ponikwi Małej, za kwotę 2 901,15 zł brutto,
przedłużenie drenu o średnicy 125 mm w ul. Stawowej w Pasiekach, za kwotę 23 905,42 zł brutto prace murarskie i montaż stolarki okiennej w budynku świetlicy w Damiętach. Firma PRESET
Sp. z o.o. z Ostrołęki wykonała instalację centralnego ogrzewania oraz remont łazienki i szatni strażnicy OSP Kunin. Całkowita wartość robót budowlanych to kwota 36 900,00 zł brutto.
W ramach tej kwoty Gmina Goworowo pozyskała od Samorządu Województwa Mazowieckiego dotację w kwocie 12 400,00 zł
na remont łazienki i szatni w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2019”. Za kwotę 29 520,00 zł brutto firma MIKO Michał Kupis z Ostrołęki zainstalowała system
klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Goworowo. Za kwotę
2 549,97 zł brutto zakupiono przemysłową nagrzewnicę elektryczną wraz ze sterownikiem do ogrzewania garażu z samochodem pożarniczym OSP Goworowo. Firma PREFABET OSTRÓW
MAZ. Sp. z o.o. dostarczyła 15 sztuk płyt drogowych MON o wymiarach 300x150x15 cm na planowany w bieżącym roku remont
brodu na rzece Orz pomiędzy Brzeźnem i Pokrzywnicą.
Dużo swojego czasu pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego poświęcili także na pozyskanie do budżetu
Gminy Goworowo dodatkowych środków finansowych na realizowane zadania. W ramach wiosennego naboru, ogłoszonego
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, przygotowanych
zostało 5 wniosków o dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Aplikacje
dotyczyły remontu świetlicy wiejskiej w Ponikwi Dużej (wartość
zadania 22 000,00 zł), zakupu sprzętu niezbędnego do właściwego pełnienia funkcji związanych z poprawą bezpieczeństwa dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwi Małej (wartość zadania
23 000,00 zł), zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego w Kuninie (wartość zadania 27 805,26 zł), budowy placu
sportowo – rekreacyjnego w Rębiszach Kolonii (wartość zadania
28 179,98 zł) oraz budowy i ogrodzenia istniejącego placu zabaw
w Jaworach Wielkopolu (wartość zadania 23 000,00 zł). Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione i otrzymały maksymalne dofinansowanie po 10 000,00 zł na każdą lokalizację. Kolejny
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” został
przeprowadzony w grudniu ubiegłego roku. Przygotowane zostały aplikacje na „Budowę chodnika w miejscowości Brzeźno w
ramach kształtowania ładu przestrzennego na osiedlu po byłym
PGR” (wartość zadania 20 252,80 zł), „Remont świetlicy wiejskiej w Kaczce jako element rozbudowy zasobów kulturalnych”
(wartość zadania 24 461,52 zł), „Remont świetlicy wiejskiej w
Czerniach jako element rozbudowy zasobów kulturalnych” (wartość zadania 20 717,47 zł), „Budowę altany w Wólce Kunińskiej”
(wartość zadania 20 331,24 zł) oraz „Remont dachu na świetlicy
w Lipiance” (wartość zadania 28 300,00 zł). Ze strony donatora nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje o przyznaniu pomocy
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na 2020 rok. Na podstawie przygotowanego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie Gmina Goworowo pozyskała 67 128,85 zł na realizację 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”. W ramach tej kwoty firma Skup
Surowców Wtórnych Wojciech Roszczewski z Zambrowa odebrała od rolników z terenu gminy Goworowo 133,822 ton takich
odpadów. Samorząd złożył także do Wojewody Mazowieckiego
wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Kobylin - Góry” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Wartość wnioskowanej inwestycji to 1 283 866,30 zł. Wniosek
przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczno – formalną, ale dotychczas nie zapadły żadne wiążące decyzje w kwestii przyznania
pomocy. Sukcesem zakończyła się próba pozyskania pomocy na
kolejne gminne działania w ramach gospodarki wodno – ściekowej. Złożony do Marszałka Województwa Mazowieckiego wniosek dla zadania „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie
rzek Orz i Narew w gminie Goworowo - etap V” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętych Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dotyczący budowy sieci wodociągowej w Ponikwi Dużej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w Goworówku i Brzeźnie, został pozytywnie oceniony.
Dla zadania o kosztorysowej wartości 2 219 210,55 zł dofinansowanie wyniesie 1 147 551,00 zł. Dodatkowo będzie możliwe odzyskanie zapłaconego podatku VAT w kwocie 414 974,33 zł. 16
marca w Ostrołęce miało odbyć się uroczyste podpisanie stosownej umowy pomiędzy Wójtem Gminy Goworowo Panem Piotrem
Kosiorkiem a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem
Adamem Struzikiem, jednak z uwagi na okoliczność występowania koronawirusa i podjęte w tym kierunku działania prewencyjne spotkanie nie doszło do skutku. Oczekujemy na stosowny moment do dopełnienia formalności. W ramach rozpoczętych prac,
zmierzających do budowy żłobka i przedszkola w Goworowie,
samorząd wystąpił za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie budowy budynku żłobka w Goworowie w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 Moduł 1 a. Nasze działanie zostało pozytywnie ocenione, a Wójt Gminy Goworowo odebrał z
rąk Pani Minister Marleny Maląg promesę na utworzenie żłobka
w kwocie 990 000,00 zł. Na koniec 2019 roku wystąpiliśmy także
do Marszałka Województwa Mazowieckiego z dwoma wnioskami
w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów
rolnych dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w msc. Wólka Brzezińska, gm. Goworowo”

Nowa droga w Wólce Brzezińskiej (fot. arch. UG Goworowo)
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o wartości całkowitej 109 522,79 zł i wnioskowanym dofinansowaniu w kwocie 54 500,00 zł oraz przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Damięty, gm.
Goworowo” o wartości całkowitej 150 798,04 zł i wnioskowanym
dofinansowaniu w kwocie 75 000,00 zł. Wnioski przeszły ocenę
merytoryczno – formalną i czekamy na rozstrzygnięcie naboru.
Dofinansowanie otrzymały także, wymienione wcześniej w niniejszym artykule, budowa kanalizacji sanitarnej w Daniłowie
i Szczawinie, remont łazienki i szatni w strażnicy OSP Kunin oraz
remonty dróg w Jemielistem i Ponikwi Dużej.
Na koniec tematu dofinansowań chciałbym się także Państwu
pochwalić innym, lokalnym sukcesem. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, dotyczącymi wartości projektów unijnych realizowanych w gminach od początku
obecnej perspektywy finansowej, czyli od 2014 roku, do gminy
Goworowo trafiło 18 645 192,00 zł pomocy z Unii Europejskiej,
co stanowi drugi wynik w powiecie ostrołęckim. Serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich osób, które dołożyły swoją
cegiełkę do tego wyniku.
W zakończonym roku w Urzędzie Gminy Goworowo podjęto
także wiele działań projektowo – dokumentacyjnych, zmierzających do przygotowania podwalin pod kolejne inwestycje. Przede
wszystkim przygotowany został projekt budowlany największej inwestycji od wielu lat, czyli budynku żłobka i przedszkola
w Goworowie. Dokumentację za kwotę 54 000,00 zł wykonała
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHILION Pani Teresy Misiak
z Warszawy. Starosta Ostrołęcki wydał także ostateczne pozwolenie na budowę dla tej inwestycji. Procedowanych jest wiele zadań
drogowych, których przygotowaniem zajmuje się lokalna firma
Usługi Projektowe „Drogownictwo” Marek Piaściński z Czerni.
Wykonane zostały projekty budowy chodnika na osiedlu w Brzeźnie oraz budowy ul. Dulczewskiego w Goworowie, a w trakcie
są bardziej skomplikowane projekty dróg w Czarnowie, Jurgach,
Szczawinie, Wólce Brzezińskiej, dwa odcinki dróg w Żabinie oraz
na odcinku Grodzisk Mały – Wólka Brzezińska. Umowna wartość wszystkich tych projektów to kwota 107 539,00 zł brutto.
Podobna sytuacja występuje w przypadku projektów oświetlenia
ulicznego. Wykonane zostały, bądź są w trakcie realizacji dokumentacje w Goworówku, Kobylinie, Pokrzywnicy, Pokrzywnicy Kolonii, Szarłacie, Wólce Kunińskiej i Zaorzu. Wartość prac
projektowych, które wykonuje firma „BEMAR” Przedsiębiorstwo
Usług Projektowo – Inwestycyjnych Marzena Bębenek z Rzekunia, to 21 734,10 zł brutto. Z innych działań projektowych należy wymienić przygotowany przez Pana Macieja Szczepańskiego
z Ostrołęki za kwotę 9 700,00 zł brutto projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ponikiew Duża, przygotowane przez
Firmę Projektowo – Usługową Renata Radecka z Ostrołęki za
kwotę 7 380,00 zł projekty zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych w Kuninie i Rębiszach Kolonii oraz projekt
przebudowy budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance, wykonany przez firmę Z –Architekt Piotr Załuska z Ostrołęki za kwotę 29 500,00 zł brutto. Ponadto podjęliśmy współpracę
z firmą Ingenis Sp. z o.o. z Poznania, która ma za zadanie przeprowadzić procedurę prawną i wcielić w życie pomysł Pana Wójta
o pozyskaniu środków finansowych na budowę żłobka i przedszkola w ramach współpracy samorządu i podmiotu prywatnego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Odrębną część działań inwestycyjnych stanowi fundusz sołecki. Zasady jego funkcjonowania są oparte o przepisy ustawy
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Są to wyodrębnione
przez Radę Gminy Goworowo środki finansowe z budżetu Gminy Goworowo, przeznaczone dla wszystkich lokalnych sołectw.
Pieniądze z funduszu sołeckiego można wydać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców. Muszą to
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być przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy i zgodne ze
strategią rozwoju gminy. W 2019 roku na naszym terenie zrealizowaliśmy wiele takich zadań, których bezpośrednimi inicjatorami byli mieszkańcy poszczególnych miejscowości. W Borkach
zakupiono materiały i wykonano oświetlenie uliczne w części
kolonijnej tej wsi. W Brzeźnie dokonano remontu przystanków
autobusowych, żwirowano drogi lokalne oraz zakupiono większą
część materiałów do budowy chodnika na osiedlu. W Brzeźnie
Kolonii wykonano częściowy remont drogi do brodu na rzece Orz
pomiędzy Brzeźnem i Pokrzywnicą. W Cisku zakupiono namiot
plenerowy oraz wytyczono i żwirowano drogę lokalną na pola.
W Czarnowie przeznaczono wszystkie środki na przygotowanie
projektu budowlanego drogi asfaltowej w części miejscowości.
W Czerniach prowadzono remont wewnątrz budynku oraz zamontowano nowe drzwi wejściowe i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej. W Damiętach wykonano wiatę przystankową, żwirowano drogi, a część środków została przeznaczona na zakup
i montaż stolarki okiennej w świetlicy. W Daniłowie zakupiono
ławki, wymieniono zarwany przepust pod drogą oraz żwirowano drogi lokalne. W Dzbądzku wybudowano część oświetlenia
ulicznego przy drodze głównej przez wieś oraz żwirowano drogi.
W Gierwatach żwirowano drogę i część środków przeznaczono
na zakup i montaż stolarki okiennej w świetlicy w Damiętach.
Goworowo swój fundusz przeznaczyło na przygotowanie projektu budowlanego przebudowy ul. Dulczewskiego i ul. Witosa, na
ułożenie nawierzchni asfaltowej, organizację ruchu i próg zwalniający w ul. Szkolnej, zakup kosza na śmieci przy cmentarzu oraz
oznakowanie ulic na terenie sołectwa. W Goworówku zakupiono lustro drogowe, wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego
oraz pozyskano dokumentację na przebudowę drogi. W Górach
żwirowano drogi w kierunku Kobylina i Wólki Grochowskiej.
W Grabowie żwirowano drogi, a część środków przeznaczono
na zakup i montaż stolarki okiennej w świetlicy w Damiętach.
W Grodzisku Małym żwirowano i równano drogi lokalne, wymieniono przepust drogowy z przyczółkami oraz zlecono przygotowanie projektu rozbudowy drogi Grodzisk Mały – Wólka
Brzezińska. W Jaworach Podmaściu wytyczono geodezyjnie
i żwirowano drogi. W Jaworach Starych wykonano remont dróg
dojazdowych do pól oraz usunięto niebezpieczne drzewo przy
świetlicy. W Jaworach Wielkopolu wykonano remont drogi
w kierunku Dąbrówki oraz ogrodzenie i wyposażenie placu
zabaw. W Jemielistem wykonano żwirowanie dróg lokalnych.
W Józefowie przeprowadzono remont drogi w kierunku Ponikwi
Dużej. W Jurgach fundusz został przeznaczony na przygotowanie projektu budowlanego drogi przez wieś. W Kaczce wykonano
oświetlenie uliczne, a także oświetlenie placu zabaw i założono
licznik energii elektrycznej w budynku po byłej szkole podstawowej, która pełni teraz funkcję świetlicy. W Kobylinie zakupiono materiały do budowy oświetlenia ulicznego. W Kruszewie
wykonano remont w świetlicy oraz remont dróg w kierunku
Chełst. W Kuninie dokonano ogrodzenia i częściowego zagospodarowania placu rekreacyjnego przy altanie i siłowni zewnętrznej. W Lipiance wykonano ogrzewanie w obiekcie Ochotniczej
Straży Pożarnej. W Ludwinowie żwirowano drogi w kierunku
Daniłowa i Czarnowa. W Michałowie żwirowano drogę w kierunku Borek. W Nogawkach wykonano remont przepustów
i dróg oraz wytyczenie geodezyjne dróg lokalnych. W Pasiekach
wykonano remont nawierzchni drogowych. W Pokrzywnicy żwirowano drogę, zlecono projekt budowlany oraz zakupiono część
materiałów do budowy oświetlenia ulicznego. W Pokrzywnicy
Kolonii dokonano utwardzenia drogi, udrożnienia przepustu,
montażu znaków informacyjnych oraz zakupu materiałów do
budowy oświetlenia ulicznego. W Ponikwi Dużej zrealizowano
remont świetlicy wiejskiej oraz remont dróg lokalnych. W Ponikwi Małej zamontowano dwie wiaty przystankowe, wymieniono
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część hydrantów i zakupiono klucze do zasuw wodociągowych
oraz zakupiono wyposażenie dla lokalnej jednostki OSP. W Ponikwi Małej Kolonii zakupiono lustra drogowe i dodatkową lampę
oświetlenia drogowego oraz wykonano remont wiaty przystankowej i drogi. W Rębiszach Działach żwirowano drogi lokalne w
kierunku Rębisz Parceli. W Rębiszach Kolonii zrealizowano część
projektu placu zabaw i zagospodarowania terenu. W Rębiszach
Parcelach wykonano kolejny odcinek oświetlenia drogowego.
W Struniawach zakupiono sprzęt siłowni zewnętrznej. W Szarłacie dokonano czyszczenia rowu wzdłuż drogi dojazdowej do wsi.
W Szczawinie zlecono projekt przebudowy drogi oraz zakupiono
namiot plenerowy, sprzęt nagłaśniający, stoły i krzesła. W Wólce Brzezińskiej wykonano utwardzenie asfaltowe jednej z dróg,
dwie wiaty przystankowe oraz zlecono projekt przebudowy kolejnej drogi. W Wólce Kunińskiej wykonano projekt i zakupiono
grunty pod drogę oraz zakupiono część materiałów do budowy
oświetlenia na nowo wytyczonej drodze w Kółku. W Zaorzu całość środków została przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego. W Żabinie zlecono przygotowanie projektów budowlanych
dwóch dróg na terenie sołectwa oraz wybudowano oświetlenie
uliczne na odcinku Żabin – Rębisze Parcele.
W bieżącym roku głównym działaniem inwestycyjnym będzie budowa żłobka i przedszkola w Goworowie. Skala gabarytu
i wielkości tego przedsięwzięcia sprawia, że jest to największa i
najdroższa inwestycja, realizowana w historii samorządu goworowskiego. Wymieniona wcześniej firma Ingenis Sp. z o.o. z Poznania przeprowadziła wraz z nami dialog techniczny z poten-
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cjalnymi wykonawcami zadania, co było konieczne z uwagi na
przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Obecnie
przygotowywana jest dokumentacja przetargowa tego zadania.
Oprócz tego zamierzamy wykonać zadania, zaplanowane w budżecie Gminy Goworowo na 2020 roku, czyli m. in. sieć kanalizacji sanitarnej do torów kolejowych w Goworówku, dalszą część
sieci wodociągowej w kolonijnej zabudowie w Cisku, dalszą rozbudowę oświetlenia ulicznego, prace termomodernizacyjne przy
budynku świetlicy w Goworowie. Do wykonania jest także wiele
mniejszych zadań inwestycyjnych, z których część będzie finansowana w ramach funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości. Procedowane są także kolejne postępowania na wyłonienie autorów projektów branży sanitarnej, rekreacyjnej, drogowej
i oświetlenia ulicznego. W miarę pojawiających się możliwości
przygotowywane są i składane wnioski o dofinansowanie nowych
inwestycji, jak budowa drogi w Kruszewie, remont garażu OSP
Pasieki, zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Kunin
czy zwerbowanie do współpracy Wielkopolskiej Akademii Nauki
i Rozwoju Sp. z o.o. S. k., specjalizującej się w pozyskiwaniu pomocy finansowej na wyposażanie i bieżące funkcjonowanie żłobków i przedszkoli ze środków unijnych.
Przed nami wiele nowych wyzwań i zadań, którym jak co roku
stawimy czoła. Oby tylko siły od nas niezależne, jak pogoda
i zagrożenie epidemiologiczne, nie zablokowały zaplanowanych
poczynań.
Marek Radecki
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Praca Rady Gminy Goworowo IV kwartał 2019 r. - I kwartał 2020 r.
19 grudnia 2019 r. odbyła się XVII sesja, na której zostały podjęte uchwały w sprawach:
- 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.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo
na lata 2020-2030 Uchwała jest w bieżącej realizacji.
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2020 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 4403 W od drogi
Nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry - Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka; Nr 2575 W od drogi (Knurowiec
– Ostrołęka) – Czernie - do drogi 60; Nr 2569 W Goworowo –
Kamianka – Pomian na terenie gminy Goworowo”.
- w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Goworowo instrumentem
płatniczym. Dzięki tej uchwale można opłacać podatki i inne
opłaty stanowiące dochody budżetu Gminy Goworowo za pomocą instrumentu płatniczego.
- w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Goworowo na rok szkolny 2019/2020. Określona została średnia cena jednostki paliwa z podziałem na jego rodzaje w gminie
Goworowo na rok szkolny 2019/2020 w następującej wysokości:
benzyna – 5,13 zł, olej napędowy – 5,19 zł, gaz - 2,34 zł. W ten
sposób uregulowano zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu
dzieci, młodzieży i uczniów do szkół.
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom
fizycznym będącymi właścicielami budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub lokali mieszkaniowych lub spółdzielniom
mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwałą wyrażono zgodę na udzielenie osobom fizycznym bę-

dącymi właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych
lub lokali mieszkalnych bonifikaty od jednorazowej opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Goworowo zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
- w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Ustalono
ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 169,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny, a za odpady zbierane w sposób
nieselektywny w wysokości 500 zł.
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz określenia warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podjęto uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb ich składania
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana wynika
ze zmiany przyjętych obecnie stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
XVIII sesja Rady Gminy Goworowo odbyła się 30 stycznia
2020 r. podjęto uchwały:
- w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Goworowo. Przyjęta uchwała uregulowała i dostosowała wysokość odpowiednich dodatków dla nauczycieli do aktualnego stanu prawnego;
- w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków
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i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo. Organ prowadzący zobowiązany jest do określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków
i sposobów ich przyznawania. Podjęcie uchwały wynikało z potrzeby doprecyzowania zapisów dotyczących warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej ze
środków finansowych przeznaczanych corocznie na ten cel;
- w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Gminy Goworowo. Radni, w ramach pełnionych przez siebie obowiązków, mających integralny związek
z wykonywaniem mandatu radnego, uprawnieni są do odbywania podróży służbowych. Zasadnym więc było podjęcie uchwały
określającej zasady, na jakich radnym będzie przysługiwał zwrot
kosztów podróży służbowych;
- w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Goworowo. Zgodnie z kompetencją Rady Gminy nadano
nazwy ulicom wewnętrznym należącym do Gminy Goworowo
z uwagi na istniejącą zabudowę oraz prognozę przyszłej zabudowy w celu wprowadzenia właściwej numeracji porządkowej.
Nadano nazwę dwóm ulicom w Goworowie tj. ul. Wrzosowa
i ul. Lawendowa.
- w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/133/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn.
„Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 4403 W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka; Nr
2575 W od drogi (Knurowiec - Ostrołęka) - Czernie - do drogi
60; Nr 2569 W Goworowo - Kamianka - Pomian na terenie gminy
Goworowo”. Uchwałę podjęto na wniosek Powiatu Ostrołęckiego
ze względu na ograniczone środki z budżetu państwa;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostów na rzece
Orz i jej dopływach w msc. Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami”. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu
pozwoli na przebudowę mostów w msc. Kunin i Ponikiew Duża
oraz dróg dojazdowych do tych obiektów, które znajdują się na
terenie gminy Goworowo z wykorzystaniem środków z budżetu
państwa;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
W załączniku inwestycyjnym zmieniono zadanie, na jakie Gmina
Goworowo udzieli pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Starostę Ostrołęckiego
29 stycznia 2020 r.
5 marca 2020 r. odbyła się XIX sesja, na której podjęte zostały
uchwały:
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy na 2021 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki.
Uchwała nie została podjęta.
- w sprawie nabycia na własność nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota Gruntowa
wsi Szczawin. W celu nieodpłatnego nabycia na własność nieruchomości przez gminę Goworowo, niezbędnym było wyrażenie
przez RG Goworowo woli poprzez podjęcie uchwały.
- zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych. Zmiana zapisów procedowanej uchwały wynikała ze zmiany Ustawy o drogach publicznych.
Ustawodawca dążąc do poprawy dostępu do usług teleinformatycznych zobligował samorządy do obniżenia stawek za m2 zajęcia pasa drogowego do 0,20 groszy. Taką też stawkę uchwaliła
Rada Gminy.
- zmieniająca uchwałę Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Goworowo
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z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Goworowo. Wprowadzono zmiany uchwały, ponieważ należało
dostosować ją do obowiązujących przepisów poprzez ogłoszenie
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Komisje Rady Gminy
Prace w komisjach dotyczyły głównie analizowania i opiniowania
projektów uchwał.
Ponadto 2 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja zapoznała się
z przedstawioną przez Wójta Gminy Goworowo analizą informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Goworowo
za rok szkolny 2018/2019. Na posiedzeniu komisji omówiono
i zaopiniowano pozytywnie projekt budżetu Gminy Goworowo
na 2020 rok wraz z projektem uchwały w zakresie działalności
komisji.
10 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku. Radni
poddali pod analizę i zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał
w sprawach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030 i projekt budżetu Gminy Goworowo na rok
2020.
16 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej; komisja procedowała podjęte na XVII sesji uchwały.
16 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Członkowie na spotkaniu
opracowali plan pracy komisji na 2020 r. i przyjęli sprawozdanie z
działalności komisji za 2019 r. Ponadto komisja poddała pod obrady uchwały dotyczące regulaminu wynagradzania nauczycieli
i rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
Także 16 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku.
Członkowie komisji wspólnie wypracowali przedstawiony plan
pracy komisji na 2020 rok jednocześnie przyjmując sprawozdanie
z działalności komisji za 2019 r.
Również 16 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej. Komisja pracowała nad przedstawionym planem pracy komisji na
2020 r i przyjęła przedstawione na sesji sprawozdanie za 2019 r.
30 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji, komisja opracowała sprawozdanie z działalności
komisji za 2019r.
17 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia komisji było powołanie zespołu kontrolującego do przeprowadzenia kontroli zawartej ugody na wykonanie
zagospodarowania terenu przy Filii Biblioteki Publicznej w Żabinie – warunki ugody, zakres prac objętych ugodą, termin ich
wykonania i zakończenia. Powołano 3- osobowy skład zespołu
kontrolującego i dokonano wyboru kierownika zespołu w osobie
radnego Jakuba Podlesia.
24 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na
której członkowie komisji przyjęli protokół z kontroli zawartej
ugody na wykonanie inwestycji zagospodarowania terenu przy
Filii Biblioteki Publicznej w Żabinie przygotowany przez powołany zespół kontrolny. Protokół dostępny jest do wglądu w biurze
rady.
28 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Gospodarki Finansowej. Komisja omówiła projekty uchwał na XIX sesję
Kamila Lipka
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Gmina Goworowo otrzymała dofinansowanie na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej
W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 23 grudnia 2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w formie
pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w gminie Goworowo.
Etap IV – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Daniłowie i Szczawinie”. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 352 000,00 zł, z czego
1 090 000,00 zł to kwota pożyczki z WFOŚiGW. Pożyczka może
być umorzona w wysokości do 50% wypłaconej kwoty po spełnieniu warunków określonych w umowie.

Dziesięciolecie istnienia środowiskowego domu pomocy
w Czarnowie

Uroczystość obchodów jubileuszuŚDS w Czarnowie (fot. arch. ŚDS w Czarnowie)

Pierwszego lutego 2020 roku minęło dziesięć lat od momentu
powołania do życia pierwszej na terenie gminy Goworowo placówki o charakterze wspierająco-aktywizującym skierowanej do
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uroczyste obchody
jubileuszu zostały zorganizowane w budynku ŚDS w Czarnowie.
W tak ważnym dla społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy wydarzeniu wzięli udział uczestnicy zajęć wraz z
członkami rodzin, kadra palcówki, osoby tworzące oraz działające w ramach Stowarzyszenia Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”, przedstawiciele Urzędu Gminy
w Goworowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej
Bibliotek Publicznej, Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły
Podstawowej w Goworowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości oraz
podsumowania przez kierownika placówki kolejnych lat funkcjonowania ŚDS w Czarnowie, podjętych działań wspierająco-akty-

wizujących oraz planów na najbliższą
przyszłość. Był to czas wypełniony
słowami uznania dla wysiłku oraz
zaangażowania wkładanego w pracę
wykonywaną na rzecz podopiecznych
przez pracowników ŚDS w Czarnowie. W czasie oglądania prezentacji
multimedialnej zawierającej przegląd
fotografii, na których uwiecznione
zostały najważniejsze chwile z minionych lat, na twarzach zgromadzonych
osób malował się nie tylko uśmiech
ale również wdzięczność, radość oraz
wzruszenie. Uczestnicy zajęć zaprezentowali przybyłym gościom występ artystyczny zawierający elementy tańca oraz śpiewu. Po zjedzeniu
pysznego tortu oraz wypiciu lampki
szampana czas upłynął wszystkim
zgromadzonym gościom na wspominaniu oraz kreśleniu planów
na przyszłość.
Bardzo dziękujemy przybyłym gościom za ich obecność oraz
wszystkie ciepłe słowa, które w tym dniu zostały do nas skierowane. Dzień ten był dla społeczności ŚDS dniem wyjątkowym,
bo uświadomił nam, że doświadczenia zbierane w przeciągu
minionych dziesięciu lat pozwoliły zbudować relacje oparte na
przyjaźni oraz zaufaniu. Z grupy osób rozpoczynających wspólną
drogę 1 lutego 2010 roku staliśmy się rodziną, która stara się dbać
o każdego ze swoich członków najlepiej jak potrafi.
Składamy również serdeczne podziękowania na ręce Proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie księdza
Stanisława Siemiona za odprawioną mszę świętą w intencji społeczności ŚDS w Czarnowie.
Martyna Ślubowska-Kanclerz

Uwaga koronawirus
W związku z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, iż na
bieżąco monitoruje sytuację osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Pracownicy GOPS w miarę potrzeb odwiedzają środowiska i służą pomocą w zakresie zapewnienia podstawowych potrzeb i kontaktów z odpowiednimi służbami.
(tel. do kontaktu – 029 7614015).
Hanna Siekierska
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Współpraca śds w czarnowie z panem Markiem Jaromskim
Szczególnie istotny cel działań Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie stanowi dążenie do integrowania podopiecznych placówki z grupami społecznymi funkcjonującymi
w lokalnym środowisku. Działania te w swoim założeniu mają
służyć zmianie sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną , przeciwdziałaniu ich wykluczeniu oraz
stygmatyzacji. Wyjątkowego wsparcia oraz pomocy w zakresie
osiągania wspomnianego wyżej celu udziela nam Pan Marek Jaromski. Dzięki nawiązanej pomiędzy Środowiskowym Domem
Samopomocy a artystą nici współpracy, podopieczni ŚDS stali się częścią wielu ważnych oraz rozwijających inicjatyw. Pan
Marek Jaromski rozwija swoją aktywność zawodową na dwóch
płaszczyznach. Pierwsza z nich związana jest z działalnością artystyczną poświęconą kreowaniu rzeczywistości poprzez sztukę
w formie grafik, rysunków, malarstwa oraz rzeźby. Druga z nich
dotyczy pasji do dziennikarstwa, poznawania ludzi oraz osobistych, unikatowych historii ich życia. Dzięki przyjęciu przez Pana
Marka zaproszenia w skromne progi ŚDS w Czarnowie nasza
społeczność, łączące nas relacje, zainteresowania oraz pasje stały się tematem jednej z audycji „Ciśnienie na życie” na antenie
Radia Puls. Była to dla nas jedyna w swoim rodzaju okazja, aby
zaprezentować naszą codzienną rzeczywistość szerokiemu gronu
słuchaczy. Jako kadrę placówki rozpierała nas duma, gdy obserwowaliśmy, z jaką łatwością uczestnicy zajęć nawiązywali kontakt
z Panem Markiem, odpowiadali na zadawane pytania oraz opisy-

Spotkanie z Markiem Jaromskim (fot. arch. ŚDS w Czarnowie)

wali swoje doświadczenia. Pan Marek przyjął również zaproszenie na obchody 10-lecia istnienia ŚDS w Czarnowie, które odbyły
się 1 lutego 2020 roku. Obecnie uczestnicy oraz kadra Środowiskowego Domu Samopomocy przygotowują wspólnymi siłami
obraz malowany na dostarczonym przez Pana Jaromskiego płótnie. Praca ta ma zawierać postać każdej z osób tworzących małą
społeczność ŚDS w Czarnowie. Efekt będzie można podziwiać w
przestrzeni Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.
Martyna Ślubowska-Kanclerz

W gminie goworowo szyją maseczki

Maseczki uszyte przez mieszkańców naszej gminy (fot. arch. UG Goworowo)

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, mieszkanki gminy Goworowo zgłosiły chęć nieodpłatnego szycia

Wiersz pani janiny słuckiej
Koronawirus
Początek marca tak nas przywitał,
kiedy podano ten komunikat.
Koronawirus w Chinach szaleje,
Boże kochany, co to się dzieje?
Ledwie się zrodził, na świat się rozszerza,
no i ustąpić wcale nie zamierza.
Śmierć coraz większe żniwo zbiera,
ludzi okropnie dużo umiera.
Koronawirus przywdział koronę,
a my nie mamy nic na obronę.
Szybko na świecie narobił zamętu,
pośród narodów wszystkich kontynentów.
Spadł niczym grom z jasnego nieba,
powiedz nam Boże, co czynić trzeba?

maseczek dla szpitala, strażaków i innych służb, którym są one
niezbędne do walki z koronawirusem. Wójt Gminy Goworowo
widząc duże zaangażowanie i niekonwencjonalną inicjatywę zakupił odpowiednie materiały, z których w ciągu kilu dni uszyto
240 maseczek. Pierwszą partię w ilości ok 100 szt. przekazano
pielęgniarkom pracującym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. Kolejne panie – wolontariuszki wspierają
tę akcję i szyją maseczki z materiałów zakupionych przez Urząd
Gminy, własnych oraz ofiarowanych przez mieszkańców. Maseczki przekazane będą personelowi szpitala, strażakom OSP,
urzędnikom, pracownikom GOPS czy pracownikom placówek
oświatowych.
Dzięki takim inicjatywom pomagamy innym, jednoczymy
się w obliczu zagrożenia oraz ograniczamy rozprzestrzenianie się
epidemii.
Serdecznie dziękuję za ten piękny gest.
Antoni Mulawka

Ślemy do Ciebie nasze błaganie,
ratuj nas, ratuj kochany Panie.
Tylko Ty możesz wszystko odwrócić
i szalejący wirus zawrócić.
Kogo Pan Bóg kocha, temu krzyże daje,
mówi mądre porzekadło.
Ucierpiały wszystkie kraje, na Włochy przypadło.
Tu najwięcej zachorowań, czy to jest na próbę?
Kraj papieski, chrześcijański, wybrany na zgubę?
Tu nam daje do namysłu to całe zjawisko,
jeśli się nie nawrócimy, to stracimy wszystko.
Nasza Ojczyzna, Polska kochana, na próbę jest wystawiona,
Jezu- nasz Ojcze, Maryjo –Matko, utulcie nas w swych ramionach.
Janina Słucka, 28 III 2020
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Dzień kobiet to jedno z tych świąt, których datę znają wszyscy.
ca wrażliwość i jak ważne są kobiety w każdej
sferze życia. Na początek popołudniowego
spotkania Panie obejrzały film o Goworowie.
Jego współautorami jest grupa międzypokoleniowa – młodzi i seniorzy z dwóch miejscowości: Czernia i Brzeźna. W grupie tej nie inaczej,
dominowały panie. Rzecz dzieje się na goworowskim targu, a wywiadów do filmu udzielili
mieszkańcy gminy Goworowo. Kolejną atrakcją spotkania był skecz w wykonaniu Pawła
Zięby i Damiana Drabota, którzy wcielili się w
role Heli i Grażyny. Debiutancki występ panów
rozbawił publiczność do łez. Akordeonowe
trio w składzie Rafał -instruktor GOKSiR oraz
Damian i Patryk - wolontariusze GOKSiR i zarazem członkowie zespołu Arka Arka wprawili
publiczność w muzyczny nastrój, dedykując
znane melodie. Niespodziankę w postaci losowania roweru sprawił przedstawiciel WojeKobiety uwielbiają kwiaty i komplementy. (Fot. Z archiwum GOKSiR w Goworowie)
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Mirosław Augustyniak. Poprawnych odpowiedzi
Kobieca wrażliwość budzi siłę!
Pod takim hasłem, 6 marca, w świetlicy w Brzeźnie, odbyło w teście wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym udzieliła
się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Wrażliwość to umiejętność zwyciężczyni losowania pani Beata z koła gospodyń wiejskich
rozumienia innych, otwartość na cudze problemy, chęć niesienia z Czernia.
Na zakończenie mnóstwo ciepłych życzeń skierowano do
pomocy a także posiadanie wewnętrznej wrażliwości.
Pań ze strony gospodarza gminy - wójta Piotra Kosiorka oraz
Za wrażliwością stoją prawdziwe super moce.
obecnych na sali przedstawicieli płci męskiej. Każda kobieta zoOtwartość, która wymaga odwagi.
Spostrzegawczość otwiera drogę do jakiegoś nowego, nieszablo- stała obdarowana symbolicznym kwiatkiem. Tego dnia instruktor kultury w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w
nowego rozwiązania.
Goworowie – Rafał ruszył z koszem kwiatów na ulice Goworowa
Kreatywność i twórczość, która staje się inspiracją dla innych.
Determinacja i upór pozwala pokonywać przeszkody i znajdo- odwiedzając sklepiki i urzędy. A wszystko po to, by obdarować
Panie komplementami i uśmiechem. W papierowych kolorowych
wać siły i energię.
Odwaga i asertywność to gotowość na przeżywanie radości i roz- kwiatkach zawarte były najpiękniejsze słowa.
Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury,
czarowania.
W swym premierowym wystąpieniu w roli konferansjera – Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Agata Majk
Jan Wachowski, podał przykłady na to, co może zdziałać kobie-

Wychowanie religijne dziecka w wieku przedszkolnym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U.
z 1992 r. nr 36, poz.155 ze zm.) pozwoliło, aby
na życzenie rodziców, takie zajęcia były prowadzone. W naszym przedszkolu zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i w zależności od
grupy wiekowej trwają 15 min. w grupie 3- i 4
-latków i 30 min. 5-latków.
Katecheza dzieci w wieku przedszkolnym
ma na celu wprowadzenie ich w życie religijne.
Naturalne doświadczenia dziecka, umożliwiające pozytywny kontakt ze światem i ludźmi
z czasem mogą przekształcić się w doświadczenia religijne. Te doświadczenia mogą stanowić
fundament stopniowej inicjacji w życie z wiarą, Przedszkolaki podczas Jasełek w UG w Goworowie (fot. arch. PS w Goworowie)
której podmiotem ma być osoba Boga przyjaznene znaczenie ma poprawna interpretacja codziennych doświadgo, zatroskanego o człowieka i o jego szczęśliwe życie. Dlatego
czeń dziecka wyrażona językiem prostym, zrozumiałym, pozbaw wychowaniu religijnym dzieci w wieku przedszkolnym ogromwionym zdrobnień, a jednocześnie poprawnym teologicznie.
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Znaczącym celem wychowania religijnego dzieci w wieku przedszkolnym jest wskazywanie na Boga jako Dawcę życia
i Stwórcę świata. Dziecko w wieku przedszkolnym, odkrywając
piękno otoczenia (co jest szczególnie ważne we współczesnym
stechnicyzowanym świecie), potrzebuje poznać jego Dawcę –
dobrego Boga, który chce, aby każdy człowiek cieszył się całym
światem.
Katecheza przedszkolna ma wpływ na budowanie u dziecka
systemu wartości i wychowanie moralno-społeczne. Dziecko
poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie
przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje.
Nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia
w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi. Pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje
miejsce.
Katecheza przedszkolna pomaga rozwinąć wiarę dzieci i buduje fundament dla ich przyszłej religijności poprzez wspólną
rozmowę z Bogiem, wspólny śpiew, a także tworzenie dobrych
nawyków w kontaktach z innymi ludźmi. Jest formą pomocy rodzicom w religijnym wychowaniu dzieci.
Proces wychowania religijnego dzieci w wieku przedszkol-

W Dolinie Orza
nym bazuje głównie na osobowości i dojrzałości religijnej rodziców, opiekunów, dziadków, rodziców chrzestnych i osób najbliższych dziecku.
Zajęcia religii w przedszkolu prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć stosuje się różne metody pracy z małym
dzieckiem tj.: piosenka, zabawa, taniec, gra dydaktyczna, puzzle,
inscenizacje, opowiadanie, uzupełnianie ilustracji rysunkami,
naklejkami lub prostymi elementami do wycięcia, a także rysunek spontaniczny. Zabawy i twórczość dzieci, prowokujące aktywne słuchanie, tworzą atmosferę sprzyjającą budzeniu się zażyłości dzieci z Jezusem, któremu zależy na dziecku.
Dzieci chętnie uczestniczą nie tylko w zajęciach, ale również
angażują się w podejmowane działania związane z wydarzeniami
Roku Liturgicznego. Jak prawdziwi aktorzy przedstawiły pełne
treści Jasełka na spotkaniu opłatkowym w przedszkolu, w Urzędzie Gminy dla wszystkich, którzy uczestniczyli w Sesji Rady
Gminy, w kościele po Mszy Świętej dla parafian i dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie. Rodzice i nauczyciele mogą być dumni z przedszkolaków.
Katarzyna Dzwonkowska

Krzysztof sujkowski z żabina jako józef ze świętej rodziny
choć obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim, opiekując się synkiem. Należą do wspólnoty małżeństw przy
parafii św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Na spotkania
oraz msze wspólnotowe przychodzi bardzo dużo rodzin
z dziećmi. Mają też w planach wyjazd wakacyjny na rekolekcje.
W telewizyjnym programie „Między ziemią a niebem”, którego gościem był Krzysztof z synem, powiedział, że zastanawiali się, czy są podobni do Świętej
Rodziny. Oczywiście jest nam do niej bardzo daleko, ale
jest to dla nas wzór, do którego chcielibyśmy dążyć – jak
większość wierzących małżeństw – dodaje Krzysztof.
Do wielkiej roli w Warszawie trafili dzięki przyjaciółce, która była współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Zaproponowała uczestnictwo w tej akcji, reklamując ją jako wielką przygodę. Nie kłamała – śmieje się
Krzysztof Sujkowski z żoną Kamilą i synem Tymkiem w roli Świętej Rodziny. (źródło: Kance- Krzysztof. Potem zaczęły się liczne próby, które polegały
laria Prezydenta RP)
na obecności na próbie, dopasowaniu strojów, itp. Oglądaliśmy też materiał telewizyjny Orszaków z ubiegłych
Orszak Trzech Króli od dwunastu lat przechodzi ulicami dużych i małych miast i wsi. Zdecydowanie tegoroczny Orszak dla lat, żeby oswoić się z tym, co nas czeka. Staraliśmy się też przygotować na to wszystko duchowo, chociażby poprawiając naszą
Krzysztofa i jego rodziny zostanie na długo w pamięci.
Krzysztof Sujkowski pochodzi z Żabina. Wraz z małżonką codzienną relację – wspomina Krzysztof.
Kamilą i synem Tymoteuszem tego dnia pełnili wielką misję. Kulminacja - złożenia pokłonu przez Trzech Króli!
Była to dla nas rzeczywiście ogromna przygoda, którą bęFundacja Orszak Trzech Króli powierzyła im rolę Świętej Rodziny. Można było ich zobaczyć w samym centrum wydarzeń – dziemy zawsze miło wspominać. Szczególnie cieszy nas fakt,
że Tymek będzie mógł po latach zobaczyć siebie na nagraniach
w Warszawie.
i zdjęciach, na których wcielał się w rolę małego Jezuska. Sam
Zakopany talent?
Krzysztof wśród rówieśników z czasów gimnazjum w Gowo- moment pokłonu był bardzo przejmujący. Wczuliśmy się w odrowie znany był jako zaangażowany wolontariusz w wiele akcji grywane postacie. Niesamowite było też to, jak wielu ludzi mospołecznych. Jedną z nich i na długo zapamiętaną nie tylko przez gliśmy widzieć ze sceny. Wszyscy machali, uśmiechali się. Fansamego Krzysztofa, ale także wielu mieszkańców Goworowszczy- tastyczne przeżycie – opowiada Krzysztof odtwórca roli Józefa.
Przyjęcie roli Świętej Rodziny pozostawiło w naszym małzny było poznanie go jako aktora w spektaklu „Romeo i Julia”.
Krzysztof należał do młodzieżowej grupy pn. „Zakopane Talen- żeństwie, naszej rodzinie nie tylko wspomnienia, które dodają sił
ty”. Na deskach remizy strażackiej w Goworowie dwukrotnie za- i pozwalają się zatrzymać w codzienności, ale też przypominamy sobie o tym zwłaszcza w trudnych momentach – podkreśla
prezentowali szekspirowskie dzieło.
Krzysztof i Kamila są nauczycielami. Krzysztof pracuje w In- Krzysztof.
stytucie Głuchoniemych z osobami niesłyszącymi, natomiast jego
Agata Majk
żona uczy języka polskiego w jednej ze szkół międzynarodowych,
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Sukces uczennic
4 lutego w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie odbył się XI Konkurs Biologiczny
„Narządy zmysłów człowieka” pod patronatem Starosty Ostrołęckiego. Ponad 40 uczniów
ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego
zmierzyło się z zadaniami o zmysłach człowieka.
Szkołę Podstawową w Kuninie reprezentowały Zofia Kępa i Aleksandra Wójcik. Konkurs stał
na bardzo wysokim poziomie, a rywalizacja była zacięta. Nie było łatwo. Nasze dziewczyny
wykazały się wiedzą na poziomie szkoły ponadpodstawowej i ostatecznie zajęły:
- IV miejsce - Zofia Kępa,
- V miejsce - Aleksandra Wójcik.
Za przygotowanie merytoryczne uczennic do konkursu odpowiadał nauczyciel biologii
Anna Miłek.
Anna Miłek

Uczennice biorące udział w konkursie (fot. arch. SP Kunin)

Ekowalentynki 2020 - kochamy recykling

Uczniowie bioracy udział w akcji (fot. arch. SP Kunin)

Szkoła Podstawowa w Kuninie, jak co roku, dołączyła do akcji
EkoWalentynki 2020. W szkole trwała zbiórka elektrośmieci, dzię-

mia.

ki czemu przyczyniliśmy się do ratowania naszej planety.
„EkoWalentynki” to ogólnopolska akcja edukacyjna realizowana od 2010 roku, której celem jest promocja selektywnej
zbiórki i recyklingu wyczerpanych baterii oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Dzięki zaangażowaniu się w akcję uczniowie naszej szkoły
rozumieją, dlaczego nie wolno wyrzucać zużytych baterii oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady są źródłem cennych surowców,
które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie
naturalne zasoby naszej Ziemi. Zużyty sprzęt może zawierać
np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska! Za wyrzucenie
elektroodpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone grożą wysokie kary pieniężne!
W „EkoWalentynkach” uczestniczyło do tej pory ponad
1000 lokalnych partnerów, którzy zebrali ponad 10 mln sztuk
zużytych baterii. Pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych na to najwspanialsze uczucie zasługuje również Zie-

1 marca - dzień pamięci żołnierzy wyklętych

Maryna Twardziak

nowione z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego i po raz pierwszy było obchodzone
w 2011r. Zostało poświęcone polskim żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
W miejscowości Jurgi, na leśnej polanie znajduje się pomnik, który jest symboliczną mogiłą trzech partyzantów poległych 16 września
1951 r. Należeli oni do jednego z oddziałów, który ukrywał się w lasach i walczył z władzą komunistyczną.
Delegacja ze Szkoły Podstawowej w Kuninie
udała się do tego miejsca pamięci, aby złożyć hołd
żołnierzom, którzy walczyli w obronie suwerenności i niepodległości Polski. W uroczystym spotkaniu, przy symbolicznej mogile, wzięli udział
wójt gminy Goworowo Piotr Kosiorek, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kuninie Paweł Jagielski
wraz z delegacją młodzieży: Katarzyną Kosiorek,
Aleksandrą Runo, Weroniką Wujakowską. ZeDelegacja uczniów z SP Kuninie wraz z Wójtem Gminy Goworowo (fot. arch. SP Kunin)
brani złożyli kwiaty przed pomnikiem poległych
partyzantów oraz zapalili znicze, które symboli3 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Kuninie uczciliśmy
zują
światełko
pamięci
o Ostatnich Leśnych Puszczy Białej.
pamięć „Żołnierzy Wyklętych”. Cała społeczność oddała hołd
„Niezłomnym” podczas uroczystego apelu. Święto zostało usta-

Joanna Łojek
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Alpakoterapia w pasiekach

29 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Pasiekach zorganizowano spotkanie z alpakami. To forma zajęć, która pomaga dzieciom
w nauce kontaktów ze zwierzętami. Alpaki sprzyjają leczeniu dzieci,
wspierają usprawnianie czynności ręki i ciała. Terapie z ich udziałem
działają cuda.
Obcowanie z alpakami pomaga rozluźnić się i otworzyć, może poprawić samopoczucie. Kontakt z tymi zwierzętami zmniejsza lęk i uczucie stresu, pomaga oderwać się od codziennego życia.
Alpakoterapia Narsena wpływa pozytywnie na samoocenę, budowanie relacji interpersonalnych,wyrażanie emocji oraz pokonywanie
lęków i własnych ograniczeń - informuje Natalia Gąska, Uczniowie byli
zachwyceni spotkaniem z Perłą i Karolem, mogli pogłaskać i nakarmić
zwierzęta.
A. Ruszczyk

Alpakoterapia w szkole w Pasiekach (fot.A. Ruszczyk)

„Każdy ma coś, co może dać innym”

Uczniowie SP w Pasiekach bioracy udział w akcji (fot. arch SP Pasieki)

28 grudnia zakończyły się akcje: „Podaruj dziecku książkę” oraz
„Książka dla Seniora”. Zbieraliśmy książeczki, gry, puzzle dla dzieci
z Oddziału Dziecięcego Specjalistycznego Szpitala w Ostrołęce, Pla-

6 stycznia orszak trzech króli

Jest taki dzień w kalendarzu chrześcijanina, symbolizujący oddanie
czci Bogu Wcielonemu, uznanie Boskości w nowonarodzonym
Dzieciątku, potocznie zwany Świętem Trzech Króli.
Jest takie miejsce na leśnej polanie, na wzgórzu w nadnarwiańskiej
wsi Kamianka, z malutkim kościółkiem od zarania swych dziejów
otoczonym legendą.
Jest wreszcie taki czas, w którym przyszło nam żyć, w którym nie
wszyscy są jednomyślni.
Trzy pozornie niemające wspólnego mianownika elementy
postanowiliśmy połączyć w jedną całość, aby w efekcie otrzymać
chwile pełne wzruszeń, uniesień religijnych i wspólnej pracy różnych
środowisk dla wspólnego celu. Bo jest w nas, Polakach, narodowa cecha
charakteru „przekora”, za sprawą której o naszej nacji Winston Churchill
mówił „wspaniały w buncie…”. Pięćdziesiąt lat obecności w lokalnym
społeczeństwie naszego koła łowieckiego Kormoran, zbudowane przez
ten okres formalne i nieformalne więzi, koneksje, postanowiliśmy
poddać próbie wychodząc do miejscowego społeczeństwa z propozycją
przeprowadzenia lokalnego Orszaku Trzech Króli. Orszaku w swym
zamiarze odmiennego od innych, w którym to miejscowe społeczeństwo,

cówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, Domu Dziecka - Arkadia
oraz dla Dziennego Domu Seniora.
Zbiórka książek organizowana w naszej szkole przez Justynę Idzikowską spotkała się z dużym entuzjazmem i uznaniem. Przez prawie
miesiąc obserwowaliśmy, jak uczniowie oraz ich rodzice, a także mieszkańcy sąsiednich miejscowości przynosili do szkoły dary książkowe,
gry oraz puzzle. Do akcji dołączyła się również kierownik filii Gminnej
Biblioteki Publicznej w Pasiekach. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach bardzo dziękuje osobom zaangażowanym w zbiórkę
za podarowane książki, gry oraz puzzle. Głęboko wierzymy, że akcja,
w którą włączyliśmy naszą placówkę, przyczyni się do rozwoju czytelnictwa, ale przede wszystkim pomoże przetrwać trudne chwile dzieciom
oraz seniorom. Poniżej znajduję się link do oficjalnego artykułu zbiórki
ze specjalnymi podziękowaniami dla naszej szkoły oraz zdjęciami.
J. Idzikowska

uosabiane w trzech współżyjących i współpracujących ze sobą grupach
społecznych: mieszkańców wsi Kamianka, OSP – z naszego regionu
i nas - myśliwych i leśników, odnowi hołd sprzed ponad dwóch tysięcy
lat oddany nowonarodzonemu Chrystusowi. Przedsięwzięcie okazało
się dobrym pomysłem, a jego rozmiary przerosły nasze oczekiwania.
W uroczystości uczestniczyły drużyny OSP z terenu gminy Rzekuń
i Goworowo, koła łowieckie oraz tłumnie przybyli mieszkańcy
wsi Kamianka i okolicznych miejscowości. Niecodzienną oprawę
uroczystości zapewniła obecność pocztów sztandarowych przybyłych
OSP i kół łowieckich. Frekwencja osiągnęła rozmiary, o jakich nie
śmieliśmy marzyć, kościółek pękał w szwach. Niecodzienna oprawa
uroczystości zaczęła się od mszy św. celebrowanej przez trzech księży
z asystą sztandarów i sygnałów granych na sygnałówce myśliwskiej.
Następnie odbył się przemarsz orszaku, również po terenach leśnych,
śpiewającego kolędy urozmaicone jasełkami wystawianymi przez
dzieci z okolicznych szkół. Dodatkowy klimat stworzyły pochodnie
oświetlające orszak po zmroku. Całość uroczystości zwieńczyła biesiada
przy ognisku w nadnarwiańskim plenerze kościółka św. Anny. Trwająca
kilka godzin, pomimo zimowej pory, zabawa przy muzyce na żywo jest
namacalnym dowodem na przenikanie się radości życia doczesnego
z wartościami religijnymi i duchowymi.
Powyższy tekst napisałem po pierwszej edycji naszego orszaku
tj. w roku 2018. Dziś z niemałą satysfakcją mogę dodać, że Orszak
Trzech Króli w Kamiance nie tylko ma już swoje pewne miejsce w
miejscowym kalendarzu wydarzeń, ale spełnił oczekiwania co do
integracji miejscowego społeczeństwa. Nasze działania wspierają
zarówno osoby fizyczne jak i czynnie uczestniczą w jego realizacji dwie
sąsiadujące ze sobą gminy Goworowo i Rzekuń, a także parafie Borawe
i Goworowo. Nobilitacją dla nas – organizatorów - jest uczestnictwo w
naszym orszaku wójtów obu gmin, Bartosza Podolaka i Piotra Kosiorka
oraz wicestarosty ostrołęckiego Krzysztofa Parzychowskiego.
Krzysztof Olejniczak prezes kł Kormoran
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1 marca - narodowe święto „żołnierzy wyklętych”

Uczestnicy obchodów. (fot. arch. SP Goworowo)

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego
podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy
stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.
Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną,
wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała
ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające
w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych,
które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa,
określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy
Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa

polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą
władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej
antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej,
obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz
Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie II RP.
Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy
drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie
„Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto
go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne
podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę
Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był
Leszek Żebrowski.
1 marca 2020 r. po raz kolejny obchodzono Narodowe Święto
Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia harcerze z 7 Goworowskiej Drużyny
Harcerskiej ,,Zorza” oraz 56 Męskiej Drużyny ,,Wawer” postanowili
uczcić pamięć rodaków. Wybrali się do miejscowości Jurgi, gdzie
na polanie wśród drzew znajduje się pomnik żołnierzy z oddziału
Jana Kmiołka. Harcerze wraz z opiekunem drużyny dh. Elżbietą
Bieniecką i drużynową dh. Natalią Fabisiak zapalili znicz oraz oddali
hołd bohaterom.
Maria Hołozubiec
ucz. kl.6b SP w Goworowie

Z grodziska małego na salony warszawskiej opery kameralnej

Małgorzata Staniszewska (fot. A. Dąbrowski)

Moje życie to teatr, a teatr to moje życie.
Urodziłam się w Goworowie, mieszkałam w Grodzisku Małym,
a od wielu lat jestem mieszkanką Warszawy. Wychodząc na schody
rodzinnego domu widziałam trzy wieże, a w uszach dzwoniły
kościelne dzwony... i rzeka tam była... i kaczeńcy gaj... Od dziecka
szyłam lalkom suknie i marzyłam o pracy w teatrze. Szkoła zawodowa
dała mi podstawy krawiectwa, ale prawdziwą szkołę szycia dostałam
w „COPIA”, pod czujnym okiem mistrzyni krawiectwa artystycznego,
pani Pelagii Szafrańskiej. Całą, 43-letnią drogę zawodową przebyłam
pod czujnym okiem pani Leokadii Niekrasz. Ona mnie przyjmowała
zaraz po szkole do pracy w COPIA, tam poznałam wspaniałe
stroje ludowe, nie tylko polskie. Szycie kostiumów scenicznych
było spotkaniem z historią. Pierwszym uszytym kostiumem była
koszulka nocna z peniuarem dla bohaterki filmu „Trędowata” – Stefci
Rudeckiej. Z przyjemnością dziś patrzę na mój pierwszy kostium.
Byłam też zachwycona możliwością realizacji projektu kostiumów
do filmu „Królowa Bona”.
Lata mijały, czas było założyć rodzinę. Po odchowaniu dzieci
znów przywitała mnie pani Leokadia Niekrasz, która, o szyciu strojów
ludowych i kostiumów scenicznych wie wszystko. Wreszcie przywitał

mnie teatr muzyczny Roma pod dyrekcją Bogusława
Kaczyńskiego. I...znowu piękne stroje, tym razem do
baletu „Dziadek do orzechów”. Za sprawą pani Leokadii
przeszłam do Teatru Nowego pod dyrekcją mistrza Adama
Hanuszkiewicza. Z zachwytem patrzyłam, jak reżyseruje
„Kordiana”. Czasy się zmieniły i ja zmieniłam teatr. Potem
trafiłam do Warszawskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją
Stefana Sutkowskiego. Jednym słowem marzenia małej
dziewczynki ze wsi stały się realne.
Przed laty, szyjąc kimona do „Madam Butterfly”, nie
przypuszczałam, że dane mi będzie wyjechać z teatrem do
dalekiej Japonii. W jednym z teatrów japońskich śpiewacy
otworzyli okna, celem wpuszczenia świeżego powietrza.
Po chwili rozległ się alarm, ochroniarze zaczęli nerwowo
biegać. Nie wiedzieliśmy, co się stało. Tłumaczka – Japonka
– skarciła wszystkich, że należało przeczytać informacje na
oknach, po chwili, zrozumiała... nikt nie znał japońskiego.
Okazało się, że okna są podłączone pod alarm.
Dziś jestem już na emeryturze. Szycie kostiumów i strojów
ludowych, współpraca z Operą, zespołami ludowymi, np.
z Mazowszem, nadal sprawia mi wielką przyjemność. Za chwilę
zespół ludowy Promni z SGGW z Warszawy wyruszy w daleką
podróż do Meksyku, a ja z nim.
Z radością przyjęłam zaproszenie do mojej Szkoły Podstawowej
w Goworowie w ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej
przez panie Agnieszkę Kosiorek i Agnieszkę Dąbrowską. 6 marca
2020 r. miałam okazję spotkać się z młodzieżą, moimi nauczycielami
i obecnym gronem pedagogicznym. To było wielkie, wzruszające
przeżycie. Przygotowywałam się do tego spotkania jak do premiery.
Przywiozłam 15 strojów ludowych reprezentujących wiele regionów
Polski, a także kostiumy z epoki i nakrycia głowy z różnych części
świata. To był mój egzamin dojrzałości. A dzieciom chciałam
otworzyć oczy na ich talenty i możliwości, pokazać, jak ważne są
marzenia i że nie zawsze trzeba być matematycznym geniuszem,
żeby osiągnąć sukces. Podstawa, to odkryć siebie i własny talent.
Małgorzata Staniszewska (z domu Podolak)
COPIA – Centrala Obsługi Przedsiębiorstw i Instytucji Artystycznych (szycie kostiumów dla
teatrów, cyrku i zespołów ludowych, jedyne przedsiębiorstwo w Polsce)
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To był straszny czas

Wywiad z panem Ryszardem Sawickim - dziadkiem Oliwii
Sawickiej dotyczący przeżyć wojennych pradziadka – pana
Władysława Sawickiego
- W jakich latach trwała II wojna światowa?
- Od 1 września 1939 roku do maja 45 roku.
- Z jakich powodów rozpoczęła się II wojna światowa?
- Niemcy napadli na Polskę, agresją chcieli zagarnąć nasze terytoria.
- O co walczyli żołnierze AK?
- Walczyli o to, żeby Polska była wolna, przeciw ciemiężcy, ponieważ
Niemcy niszczyli naród Polski, inteligencję, do obozów brali
patriotów, wszystkich ludzi uczonych wystrzelali, tak samo jak
,,ruskie”.
- Co było ich motywacją do walki?
- Żeby Polska była wolna i niepodległa, niezależna od innych.
- Czy żołnierze AK byli prześladowani, jeśli tak, to w jaki sposób i
przez kogo?
- Przez władze komunistyczne, Urząd Bezpieczeństwa, rosyjskie
NKWD, bo Rosjanie chcieli żeby Polskę zająć, aby zrobić tak samo
jak Hitler, który okupował przez 5 lat. To samo oni, chcieli Polskę
przejąć i czerpać z niej korzyści, inteligencję i żołnierzy pozamykali,
wszystkich żołnierzy w Katyniu wybili, policjantów, urzędników
wyższych państwowych, aby móc narodem rządzić.
- Co działo się podczas drugiej wojny światowej?
- Niemcy okupowali Polskę, robili co chcieli, zabierali i zabijali ludzi
w obozach.
- Jakie kary były dla żołnierzy, których złapali nasi wrogowie?
- Zamykali do więzienia, w początkowej fazie to wywozili Rosjanie
na Syberię, a później zamykali i rozstrzeliwali. W jednym z obozów
na Rakowieckiej i tam rozstrzelili np. dowódcę AK i harcerzy, którzy

byli w Szarych Szeregach”.
- Czy mój pradziadek był w AK?
- Tak, był.
- Czy poniósł jakieś tego konsekwencje?
- Tak, został rozbrojony, bo był żołnierzem wyklętym, bo nie zdał
broni, nie dał się i wywieziono go do więzienia na rok, gdzie był
torturowany.
- Czy później jego rodzina była prześladowana?
- Owszem, tak. Nie można było zajmować stanowisk, bo tzw. Urząd
Bezpieczeństwa miał nad tym pieczę.
- Jaki miał pseudonim i stopień?
- Był sierżantem Wojska Polskiego i miał pseudonim „ Lew’’, a także
dowódcą plutonu AK, a jego pluton był z Suchcic.
- Czy ktoś z jego rodziny został wywieziony do obozu
koncentracyjnego?
- Tak, jeden brat, a drugi najstarszy, co walczył w 20 roku pod
Radzyminem, to w Lublinie zginął w ostatnich dniach wojny. Jeszcze
Warszawa była zajęta, a Lublin był już wolny i tam został pochowany
na cmentarzu, a jego kolejny brat był w Oświęcimiu, bo w czasie,
kiedy oddziały były w okolicach Długosiodła, to miała być obława,
bo tam zaczepili Niemców czy wygłupili się chłopi i brat ojca miał
powiadomić ich o obławie w tzw. Pecynkach to było, ale nie dojechał
do miejsca, bo został zabrany na Pawiak, a z Pawiaka na Oświęcim
Tam później spędził trochę życia, a później jakoś stamtąd wyszedł
w stanie agonii. Potem był gdzieś w Anglii i tam brali na dożywienie,
żeby przystosować do normalnego życia, bo wtedy, gdyby coś zjadł
np. kawałek chleba, to by mógł umrzeć, bo był już tak zaciśnięty i
niezdolny był do samodzielnego życia.
- Ile miałeś lat, dziadku, gdy pojmali pradziadka Władysława
Sawickiego?
- Miałem wtedy ok. 9 lat.
- Czy pradziadek Władysław zrobił jakiś inny dobry uczynek
podczas wojny?
- Ta cała historia zaczęła się tak naprawdę wtedy, gdy inspektor
oddziału Mazowieckiego AK był na inspekcji tu w lasach i podczas
wykonywania swojej pracy został ranny. Mój ojciec udzielił mu
pomocy, wziął do lekarza, a przez to ktoś wydał mojego ojca, że mu
pomógł i przez to zaczęli śledzić twojego pradziadka. Zamknęli go
pod zarzutem ,,wroga narodu”. Inspektor, któremu pomógł ojciec,
nazywał się kapitan Filochoski. Ojciec, jak ustrój w Polsce się
zmienił, jeszcze za życia, w ostatnim momencie widział się z tym
inspektorem, a ten bardzo dziękował mu za uratowanie życia.
Oliwia Sawicka
ucz. kl.6b SP w Goworowie

Wiersz pani krystyny drabot
...ze Światełkiem...
z odnowioną mocą wiary
z samotnym Papieżem
na pustym Placu Piotra
ze światełkiem nadziei w oknie
z różańcową modlitwą
do Świętego Jana Pawła
z najczulszym pozdrowieniem
szacunkiem podziękowań
i prośbą serdeczną

do Ciebie Dobry Boże
o zatrzymanie pandemii
i pomoc
dla naszego świata
dla naszej ojczyzny
dla rodzin naszych
- ze Światełkiem Nadziei Goworowo marzec - kwiecień 2020 r.
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Rok 2020 - rokiem henryka syski
„Dziwną zaiste moc posiada gleba rodzinna.
Kłuje cierniem, chłoszcze zimnem, nasyca głodem, odpycha surowością,
a przyciąga i tuli – jak matka najczulsza.”
[H. Syska, Skrzypią wrota, s.222]
5 marca tego roku miała odbyć się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce
uroczysta inauguracja Roku Henryka Syski
(termin został przesunięty ze wzgęldu na
zagrożenie zarażeniem koronawirusem).
Głównymi organizatorami obchodów
Roku Henryka Syski są: Muzeum Kultury
Kurpiowskiej w Ostrołęce, Miejska
Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego
w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół
Bibliotek i Książki oraz Ostrołęckie
Towarzystwo Naukowe. Również w naszej
gminie planowane są wydarzenia mające na
celu uczczenie Honorowego Obywatela Gminy Goworowo (tytuł został
nadany Henrykowi Sysce na uroczystej sesji rady gminy 4 marca 1995 r.,
w dniu 75-tych urodzin i 50-lecia pracy twórczej) i przypomnienie jego
twórczości.
Henryk Syska urodził się w zaścianku szlacheckim w Damiętach,
4 marca 1920 r. Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie (miał
dziewięcioro rodzeństwa, z których troje zmarło) w miejscu, do którego
rodziców, Karola i Franciszkę (z domu Zając), rzuciła z Długosiodła
I wojna światowa. Rodzina posiadała tylko 5 morgów ziemi (ok. 2,5 ha),
można się więc domyślać, że żyli na skraju nędzy. Dodatkowo relacje
z sąsiadami, szlachcie zamieszkującej zaścianek od kilku pokoleń,
nie były łatwe. Pierwsze 4 lata uczył się w małej jednoklasowej szkole,
w jednym z domów w Damiętach, a następnie w oddalonej o 3 km
Szkole Powszechnej w Borawem. Szkołę ukończył z dobrymi ocenami
w 1933 r. Na świadectwie szkolnym z 1932 r. widnieje nazwisko Szyszka,
co jest ewidentnym błędem. W akcie urodzenia Karola z 1878 r. oraz
aktcie małżeństwa Karola i Franciszki z 1901 r., ojciec zapisany jest pod
nazwiskiem Syska.
Po ukończeniu szkoły Henryk pozostał początkowo w Damiętach
i, aby pomóc rodzinie, imał się prostych zajęć. Początowo zajmował się
pasionką, potem przez rok terminował u mistrza szewskiego Jana Sagały
z Gierwat. Mimo że coraz lepiej opanowywał fach szewski, Henryka coraz
bardziej „ciągnęło” do nauki, życia społecznego i twórczości literackiej.
W 1938 r., dzięki stypendium Związku Młodzieży Ludowej, którego
członkiem został w wieku 15 lat, rozpoczął naukę w szkole rolniczej
w Krzyżewie. W szkole oprócz zgłębiania tajników rolnictwa interesował
sie literaturą piękną i historią. Wysyłał swoje artykuły do „Przysposobienia
Rolniczego” i „Młodej Wsi”. Został stypendystą Banku Rolnego i uczniem
Państwowego Gimnazjum Ogrodniczego w Ursynowie pod Warszawą,
gdzie we wrześniu 1939 r. zastał go wybuch wojny. Władze Generalnego
Gubernatorstwa pozwoliły na działanie szkoły. Po jej ukończeniu,
Henryk pracował jako laborant w Warszawskiej Izbie Rolniczej.
Aktywnie uczestniczył w działaniach ruchu oporu należąc do „Miecza i
Pługa” i AK, gdzie występował pod pseudonimem „Porębski”. Zajmował
się kolportażem „Chłopskiego Boju”, a jego mieszkanie przy ul. Freta 1
było miejscem zebrań szkoleniowych. Okres Powstania Warszawskiego
spędził w okolicach Grójca. W lutym 1945 r. wyjechał do Lublina,
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gdzie rozpoczął działalność polityczną i dziennikarską. W Lublinie
w 1946 r., wspólnie z Anną Kamieńską wydał pierwszą książkę pt. „Chata
Mazurska”, która zapoczątkowała i ukierunkowała późniejszą twórczość
Syski poświęconą problematyce ludowej, regionalnej i historycznej.
W 1947 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie kontynuował badania
historyczne, dużo czasu spędzając w archiwach i bibliotekach. W 1949 r.
publikuje 3 książki, a w latach 1950-56, 13 kolejnych. W 1959 r. otrzymał
za swoją twórczość nagrodę literacką województwa mazowieckiego.
Kolejnym etapem w życiu Henryka Syski było przeniesienie się do
Olsztyna, w którym pozostał do końca życia. To w Olsztynie powstaje
17 kolejnych książek o tematyce regionalnej, których charakterystyczną
cechą jest przeplatanie faktów historycznych ze wspomnieniami autora,
czym zasłużył sobie na wpis w przewodniku encyklopedycznym
„Literatury polskiej”: „Pisarz historyczny, publicysta, badacz
i popularyzator kultury”.
Dla mieszkańców gminy Goworowo bardzo ważne są książki,
w których Henryk Syska opisuje przeszłość, wydarzenia, lokalne
zwyczaje i postacie związne z naszą małą ojczyzną. Ukazuje specyfikę
regionu bardzo zróżnicowanego kulturowo, zamieszkałego przez
ludność pochodzenia chłopskiego, drobną szlachtę, właścicieli dużych
majątków ziemskich oraz dużą liczbę ludności żydowskiej.
Należą do nich:
•
„Nad błękitną moją Narwią” – 1952,
•
„Dwie mile od Różana” – 1955,
•
„Ułomek rodzinnego chleba” – 1970,
•
„Skrzypią wrota” – 1974,
•
„W dolinie Orza” – 1982,
•
„Na wiązance z białej róży” – 1986,
•
„Kęs rodzinnego zaścianka” – 1994,
•
„Muzyka ojczystych drzew” – 1999.
Całe życie Henryk Syska czuł się związany z ziemią rodzinną.
Często odwiedzał Damięty, interesując się losami mieszkańców,
np. budową nowej szkoły. Na cmentarzu w Goworowie znajduje się grób
najbliższych pisarza. On sam zmarł 18 lutego 2000 r. i został pochowany
na cmentarzu komunalnym w Olsztynie. Powstało wiele publikacji
i artykułów poświęconych pisarzowi i jego twórczości. Nauczycielki,
Agnieszka Kosiorek i Żanetta Korczakowska opisały postać Henryka
Syski i jego twórczość w swoich pracach magisterskich. Agnieszka
Kosiorek zorganizowała w goworowskim gimnazjum konkurs „Henryk
Syska – regionalista”. Na lekcjach języka polskiego uczniowie czytali
najciekawsze opowiadania – gawędy regionalisty a także poznawali
sposób prezentowania Goworowa i Goworowszczyzny w jego twórczości.
W tym roku przypadła setna rocznica urodzin Henryka Syski
i dwudziesta rocznica jego śmierci. Społeczność naszej gminy powinna
upamiętnić postać i twórczość naszego rodaka, a jego książki powinny
trafić pod każdą „strzechę”.
Piotr Kosiorek
Żrodła:
- Kosiorek A., „Goworowszczyzna i Goworowo w twórczości Henryka Syski”, Uniwersytet Warszawski Wydział
Polonistyki Katedra Kultury Polskiej, Warszawa 1998 (praca magisterska).
- Pajka S., „Koleinami życia i twórczości Henryka Syski”, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, Ostrołęka 1985
- Pajka S., „Okruchy wspomnień o Henryku Sysce”, Związek Kurpiów, Ostrołęka 2001.
- „O Sysce w Goworowie”, Tygodnik Ostrołęcki 2001, nr 30.
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