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W sobotę, 15 sierpnia, w świetlicy Info bank w Brzeźnie, członkinie koła gospodyń wiejskich „Dziewczyny jak maliny” świętowały jubileusz 10-lecia istnienia. Przeczytajcie, jak wspominają ten okres.
„To już 10 lat, a nam się wydaje jakby było szy możemy pochwalić się, że jest nas 23 osoby,
to wczoraj. Zaczynaliśmy skromnie, od czterech w tym dwadzieścia pań i trzech panów. Cały czas
kobiet: Krystyny Kapuścińskiej, Jadwigi Zdziar- jesteśmy aktywni i otwarci na nowe wyzwania,
stek, Jadwigi Radeckiej i Jadwigi Szpondowskiej. nowe warsztaty czy spotkania i czekamy na naTo za namową Sylwii Wilczewskiej założyłyśmy stępny jubileusz. I tak dotarliśmy do dzisiejszego
koło. Sylwia od samego początku była naszą spotkania. Dziękujemy za wsparcie płynące od
opiekunką, to ona wymyśliła nam tak wdzięcz- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
ną nazwę „Dziewczyny jak Maliny”. W roku w Goworowie i Dyrektor Agaty Majk.”
2012 dzięki piosence, do której słowa napisała
Po powitaniu przybyłych gości przez przeSylwia, zajęłyśmy pierwsze miejsce w konkur- wodniczącą koła Krystynę Kapuścińską, życzesie na dożynkach. Nieocenioną w pomocy dla nia przekazali wójt i Rada Gminy Goworowo
naszego koła była również Barbara Kuczyńska. oraz sekretarz gminy, prezes i dyrektor biura StoW każdej sprawie mogliśmy liczyć na pomoc Pani warzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza”, kieBasi. Bardzo dużą pomoc otrzymaliśmy również rownik i dyrektor wraz z instruktorką świetlicy
od państwa Runowskich. Nasze koło poma- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
łu nabierało rozpędu, coraz więcej pań zaczęło w Goworowie. Z podziękowaniami dla przewstępować do „Malin”. Zaczęliśmy uczestniczyć wodniczącej koła wystąpili także członkowie.
w różnych spotkaniach, wycieczkach, warszta- Zwykle, na każde urodziny nie może zabraknąć
tach, np. kulinarnych, teatralnych. To nam po- tortu, koniecznie o smaku malinowym, a podazwoliło poszerzyć naszą wiedzę i nasze umie- rował go radny gminy tego okręgu.
jętności. Smutnym wydarzeniem dla nas było
Agata Majk
odejście do wieczności jednej z założycielek koła
pani Jadwigi Szpondowskiej. Na dzień dzisiej-
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Wpływ covid-19 na inwestycje gminy goworowo
Choroba COVID-19, wywołana wirusem SARS-CoV-2, wprowadziła duże zmiany w naszym codziennym życiu. Każdy na
swój sposób czuje się nią na bieżąco dotknięty. Na szczęście pandemia nie storpedowała inwestycji gminnych. Wszystkie roboty
zostały wykonane bądź są prowadzone terminowo. Ciężko jednak przewidzieć długofalowe skutki i zmiany, jakie wywołała choroba. Wychodząc naprzeciwko tym problemom, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych. Na podstawie tego aktu prawnego Rada Ministrów podjęła 23 lipca 2020 r. uchwałę nr 102 w sprawie
wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww.
uchwały, Gminie Goworowo przyznano wsparcie w kwocie 1 173 264,00 zł na wydatki majątkowe samorządu. 30 lipca Wójt
Gminy Goworowo Pan Piotr Kosiorek złożył stosowną dokumentację i otrzymaliśmy wnioskowaną dotację. Środki te muszą być
wydane do końca 2022 roku.
Uchwała Rady Ministrów przewidywała także inny nabór wniosków do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem
Wojewody Mazowieckiego, gdzie nie
określono kwoty pomocy dla poszczególnych gmin, a nabór prowadzony był
w trybie konkursowym. We wnioskach
został położony nacisk na zrównoważony rozwój, kompleksowość, ograniczenie
emisji i ingerencji w środowisko, udział
jak największej liczby mieszkańców, na
który inwestycja będzie wywierała pozytywny wpływ oraz spodziewany efekt planowanej inwestycji. 30 września br. Wójt
Gminy Goworowo złożył dokumentację
na siedem zadań:
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody
w Lipiance oraz sieci wodociągowej relacji
Lipianka – Damięty o szacowanej wartości
2 000 000,00 zł i wnioskowanej pomocy
w kwocie 1 500 000,00 zł. Zadanie objęło
by wykonanie ok. 2,8 km nowej sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi hydrantami i zasuwami, zamykającej pierścieniowe
zasilanie północnej części gminy Goworowo oraz remont 2 szt. studni głębinowych,
montaż inst. fotowoltaicznej, wymiana
pomp głębinowych i złóż filtracyjnych, budowa zbiornika retencyjnego z zestawem
pomp dwustopniowych wraz z innymi robotami;
2. Wykonanie hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Goworowie o szacowanej
wartości 5 000 000,00 zł i wnioskowanej
pomocy w kwocie 3 750 000,00 zł. W ramach nowego obiektu powstanie boisko
do gry o wymiarach 20 m x 40 m wraz
z zapleczem sanitarnym i szatniami. Przestrzeń hali umożliwi grę w piłkę ręczną,
piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, badmintona, tenisa ziemnego i stołowego,
unihokeja itp. Hala będzie połączona korytarzem z obecną infrastrukturą szkolną.
Lokalizacja hali została określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
3. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Szczawin i Rębisze
Kolonia
o
szacowanej
wartości

3 300 000,00 zł i wnioskowanej pomocy
w kwocie 2 475 000,00 zł. Planowane jest
wykonanie ok. 5 km nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków, z której odpady płynne
będą kierowane do oczyszczalni ścieków
w Goworowie. Taka forma technologiczna
umożliwi wykonanie sieci bez głębokich
wykopów. Wykonana zostanie także duża
liczba studzienek kanalizacyjnych na potrzeby podłączeń wszystkich gospodarstw
domowych i działek budowlanych;
4. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
w obrębie części wsi Brzeźno i Brzeźno Kolonia o szacowanej wartości
3 000 000,00 zł i wnioskowanej pomocy
w kwocie 2 250 000,00 zł. Planowane jest
wykonanie ok. 4,8 km nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków, z której odpady płynne
będą kierowane do oczyszczalni ścieków
w Brzeźnie. Taka forma technologiczna
umożliwi wykonanie sieci bez głębokich
wykopów. Wykonana zostanie także duża
liczba studzienek kanalizacyjnych na potrzeby podłączeń wszystkich gospodarstw
domowych i działek budowlanych;
5. Rozbudowa drogi we wsi Jurgi o szacowanej wartości 1 200 000,00 zł i wnioskowanej pomocy w kwocie 900 000,00 zł. Planowane jest wykonanie ok. 1,9 km nowej
nawierzchni utwardzonej, na podbudowie
z kruszywa łamanego, z obustronnymi poboczami oraz innymi, niezbędnymi robotami drogowymi. Początek i koniec drogi
stanowią skrzyżowania z drogą gminną
nr 250408W. Droga ta stanowi dojazd do
lokalnych centrów społecznych. W pobliżu drogi biegnie droga krajowa nr 60 oraz
położone są piękne kompleksy leśne i letniskowe;
6. Przebudowa drogi gminnej nr 250422W
Damięty - Bobin na odcinku od torów kolejowych do granicy z sąsiednią gminą
Czerwin o szacowanej wartości 800 000,00
zł i wnioskowanej pomocy w kwocie
600 000,00 zł. Planowane jest wykonanie
ok. 1,43 km nowej nawierzchni utwardzonej, na podbudowie z kruszywa łamanego,

z obustronnymi poboczami oraz innymi,
niezbędnymi robotami drogowymi. Droga stanowi dojazd do dużych kompleksów
rolnych. W ubiegłych latach Gmina Goworowo wykonała znaczną część założeń
projektu budowlanego, w zakres którego
wchodzi ta droga;
7. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na
budynkach SP w Kuninie, SP w Goworowie oraz Urzędu Gminy Goworowo w celu
obniżenia kosztów bieżącego funkcjonowania samorządu i redukcji zanieczyszczeń. Łącznie planowane jest zainstalowanie paneli o mocy 120 kW, w tym 50 kW
na dachu i przydomowej oczyszczalni SP
w Kuninie, 50 kW na dachu SP w Goworowie oraz 20kW na dachu Urzędu Gminy
Goworowo.
Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu terytorialnego. W jej skład wejdzie
trzech przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów, dwóch przedstawicieli ministra
właściwego do spraw gospodarki, dwóch
przedstawicieli ministra właściwego do
spraw finansów publicznych oraz dwóch
przedstawicieli ministra właściwego do
spraw rozwoju regionalnego. Zadaniem
Komisji będzie ocena wniosków oraz
przekazanie Prezesowi Rady Ministrów
rekomendacji co do wysokości przyznawanych środków poszczególnym wnioskodawcom. Decyzja o ewentualnej pomocy finansowej dla Gminy Goworowo
powinna zapaść w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosków przez Wojewodę
Mazowieckiego.
Marek Radecki
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Praca rady gminy goworowo iii kwartał 2020 r.
22 czerwca 2020 r. odbyła się XXII sesja absolutoryjna, na któ2020 – nastąpiły przesunięcia w bieżącym
rej podjęte zostały uchwały w sprawach:
budżecie gminy.
• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030 – uchwała
darowizny nieruchomości - darowizna
jest w bieżącej realizacji,
działek położonych w obrębie Brzeźno Wieś związana
• w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
jest z planowaną przez Powiat Ostrołęcki realizacją zadań
– wprowadzono szereg zmian w dochodach i wydatkach
związanych z budową infrastruktury drogowej oraz
gminy na obecny rok budżetowy,
mostu na rzece Orz pomiędzy miejscowościami Brzeźno
• w sprawie przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów
i Pokrzywnica.
Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2020-2023” – • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
przyjęty program pozwala na długofalowe i racjonalne
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz
zaplanowanie wydatków gminy w obszarach inwestycji
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
i zadań społecznych, jest ściśle związany z prognozą finansową
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
i istotny przy ubieganiu się gminy o dofinansowanie zadań
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
ze środków Unii Europejskiej w perspektywie do roku 2023,
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
• w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
przydomowym – zmieniono w uchwale metodę ustalania
na terenie gminy Goworowo - ponowne podjęcie uchwały
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nastąpiło na skutek uwag wniesionych przez Wojewodę,
na terenie gminy Goworowo. Opłata za odpady będzie
• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
zależna od liczby mieszkańców zamieszkujących daną
Rodziny w Gminie Goworowo na lata 2020 -2022 –
nieruchomość, a nie jak do tej pory od gospodarstwa.
głównym założeniem programu jest wspieranie rodzin • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
opiekuńczo – wychowawczych w procesie przywracania
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania.
środków komunikacji elektronicznej - dostosowano wzory
W
programie
uwzględniono
konieczność
deklaracji do obowiązujących przepisów, a w szczególności
wielokierunkowego i interdyscyplinarnego oddziaływania
dodano pola, w których właściciel nieruchomości może
zarówno na dzieci jak i na rodziców,
zadeklarować kompostowanie bioodpadów, stanowiących
• w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
w Goworowie - z uwagi na nowelizację ustawy
umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia w części z opłaty
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
istnieje konieczność dokonania zmian w postanowieniach
statutu biblioteki. Wprowadzone zmiany merytoryczne 31 sierpnia 2020 r. odbyła się XXIV sesja Rady miny Goworowo,
uwzględniają zachodzące zmiany przepisów prawa, na której podjęto uchwały w sprawach:
faktyczny zakres działania biblioteki oraz jej otoczenia,
• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
• zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych
Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030– uchwała
warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy
jest w bieżącej realizacji,
i zakres tej pomocy oraz tryb postepowania w tych sprawach • w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020–
w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji
wprowadzono szereg zmian w dochodach i wydatkach
uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności
gminy na obecny rok budżetowy,
artystycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina • w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Goworowo” - w związku z ogłoszonym komunikatem
Goworowo na rok szkolny 2020/2021 - podjęcie uchwały
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w Gminie Goworowo na rok szkolny 2020/2021 wynikało
w 2020 roku, nastąpiło przeniesienie egzaminu ósmoklasisty
z obowiązków ustawowych nałożonych na rady gmin.
z kwietnia na 16-18 czerwca. Jednym z kryteriów przyjętego
Artykuł 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
oświatowe zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze
uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności
uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy
artystycznej są wyniki z tegoż egzaminu.
rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
• w sprawie nabycia na własność nieruchomości oznaczonej
15 lipca 2020 r. odbyła się XXIII sesja, na której zostały podjęte
w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota wsi
uchwały w sprawach:
Nogawki – w związku z możliwością nabycia nieruchomości
• w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r. –
o numerze 328 o pow. 0,60 ha we wsi Nogawki, oznaczoną
zaplanowano zaciągnięcie kredytu na dotację dla Starostwa
w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota
Powiatowego w Ostrołęce. Przeznaczony zostanie on
Gruntowa wsi Nogawki przez Gminę Goworowo,
również na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
niezbędnym było wyrażenie przez Radę Gminy Goworowo
tj. kanalizacja w Goworówku, droga Damięty - Bobin,
woli nieodpłatnego nabycia na własność poprzez Gminę
termomodernizacja Świetlicy w Goworowie, przebudowa
Goworowo ww. nieruchomości oraz upoważnienia Wójta
mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Kunin
Gminy Goworowo do złożenia wniosku do Wojewody
i Ponikiew Duża wraz z dojazdami.
Mazowieckiego w niniejszej sprawie.
• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od
Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-230 – uchwała
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
jest w bieżącej realizacji.
określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów
• w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok
i wynagrodzenia za inkaso - przepisy ustaw podatkowych
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upoważniają radę gminy do zarządzenia poboru podatków
od osób fizycznych w drodze inkasa oraz do wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso; wobec obowiązującego prawa inkasenci wyznaczani
są z nazwiska i imienia. Na terenie gminy pobór podatków
dokonywany jest w większości przez sołtysów, co
stanowi udogodnienie dla podatników oraz podtrzymuje
wieloletnią tradycję. Z uwagi na zmianę osoby pełniącej
funkcję sołtysa w sołectwie Goworowo, należało dokonać
zmiany wcześniejszej uchwały.
w sprawie rozpatrzenia petycji zatytułowanej „Petycja
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego”- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na
posiedzeniu 20 sierpnia 2020 roku zapoznała się z petycją,
zasięgnęła opinii pracownika oświaty oraz Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
stwierdzając bezzasadność petycji. Postulaty podnoszone w
petycji na bieżąco są realizowane poprzez:
postulat pierwszy - Gmina Goworowo skorzystała
z programu rządowego „Zdalna Szkoła” i otrzymała
dofinansowanie w dwóch transzach na zakup laptopów.
Sprzęt został zakupiony i przekazany do szkół dla najbardziej
potrzebujących uczniów z terenu gminy Goworowo,
postulat drugi jest realizowany na bieżąco przez działalność
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie,
gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla
osób potrzebujących.

17 września 2020 r. odbyła się XXV nadzwyczajna sesja, na
której podjęte zostały uchwały w sprawach:
• zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030– uchwała
w bieżącej realizacji,
• w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
– wprowadzono szereg zmian w dochodach i wydatkach
gminy na obecny rok budżetowy w celu realizacji zadań
gminnych,
• zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych - w przedmiotowej
uchwale zmianie ulegają stawki opłat w odniesieniu do
infrastruktury gazowej. Wysokość stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego jest jednym z czynników, mających
znaczący wpływ na możliwość budowy sieci gazowej na
danym obszarze. Dzięki obniżeniu stawki Polskie Sieci
Gazownicze będą miały podstawę do budowy sieci gazowej
gminy Goworowo.
• w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
-dokonanie zmian w uchwalonej 15 lipca 2020 r uchwale
dot. deklaracji, podyktowane było doprecyzowaniem
terminu składania deklaracji. Deklaracja powinna zostać

złożona przez właściciela nieruchomości w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca, bądź w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Ponadto zostały naniesione niewielkie zmiany w klauzuli
informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych
w związku z uwagami Inspektora Danych Osobowych
10 lipca 2020 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja oceniła
funkcjonalność Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance oraz
filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiance i Żabinie.
13 lipca 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej wraz
z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa
i Porządku. Członkowie komisji omówili projekty przyjętych na
sesji uchwał.
20 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja dokonała oceny zasadności podjętej
uchwałą petycji uznając ją za bezzasadną.
26 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Komisja na swym posiedzeniu dokonała oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r zgodnie z przyjętym planem
pracy komisji.
Również 26 sierpnia 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie
stałych komisji Rady Gminy Goworowo. Członkowie komisji na
posiedzeniu dokonali analizy sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Goworowo za I półrocze 2020 r i omówili przyjęte na sesji
uchwały.
10 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja oceniła wyniki
egzaminów VIII – klasistów w poszczególnych Szkołach Podstawowych działających na terenie gminy Goworowo i wydała pozytywną opinię zobowiązującą Wójta do przygotowania uchwały
w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów 0-3 Szkoły Podstawowej
im. M. Kopernika w Goworowie – Filia Szczawin wraz z oddziałami przedszkolnymi, jednocześnie powołując oddziały zamiejscowe Przedszkola Samorządowego w Goworowie.
Również 10 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji
Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku. Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z informacją dotyczącą
usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Goworowo
i rozpatrzyła pisma mieszkańców w sprawach przedmiotu działania komisji.
23 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Członkowie komisji na posiedzeniu dokonali kontroli wybranych
przez komisję przetargów przeprowadzonych na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych tj. budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Goworówek i termomodernizacja świetlicy w Goworowie

Kamila Lipka

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta
22 czerwca 2020 r. podczas XXII sesji Rady Gminy Goworowo Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek uzyskał jednogłośnie wotum zaufania. Rada Gminy udzieliła mu także absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu stosunkiem
głosów za - 12, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy zo-

bowiązany jest w terminie do 31 maja przedstawić Radzie Gminy
raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Rada po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
2019 rok, sprawozdaniem finansowym gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej przyjęła uchwałę
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o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Goworowo - Piotrowi
Kosiorkowi.
Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości
finansowego działania samorządu, co wiąże się z odpowiednim
zarządzaniem środkami publicznymi.
Po udzielonym absolutorium wójt podziękował radzie za jego
udzielenie, podkreślając, że dołoży wszelkich starań, by należycie
i z rozsądkiem kierować gminą.
Na sesji podjęto również szereg uchwał w sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030
- zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020,
-przyjęcia
„Wieloletnich
Strategicznych
Programów
Operacyjnych Gminy Goworowo na lata 2020-2023”,

W Dolinie Orza
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Goworowo,
- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Goworowo na lata 2020-2022,
- nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych
warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy
i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach
w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności
artystycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina
Goworowo”,
Kamila Lipka

pszok - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje na odbiór
odpadów i na bieżąco wnoszą opłaty mogą dostarczać: papier,
metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne zawarte w odpadach
komunalnych, w tym przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odzież
i tekstylia.
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowany jest w Goworowie przy ulicy Szkolnej 16A, na
terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej.
3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czyn-

ny jest w poniedziałek i czwartek w godzinach 7.30 - 9.00.
4. Dopuszcza się dostarczanie odpadów komunalnych do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w innych terminach, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tego faktu z
pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej pod numerem
telefonu 29 7614070.
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz
opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów
przetwarzania takich odpadów: folia z balotów sianokiszonki,
folia pryzmowa, worki foliowe, worki typu Big Bag, sznurek,
siatka, bańki, kanistry:
1) Skup surowców wtórnych Wojciech Roszczewski, ul. Targowa
23, 18-300 Zambrów, tel. 86 4750011, 602313484
2) Firma Handlowo –usługowa Dorota Wojsz, ul. K. Warchalskiego
2/19, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 888770778
3)LIDER Tomasz Piętka, ul. Duży Rynek 23, 18-220 Czyżew, tel.
505579309, 513133500
Adres punku zbierania opon:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Przemysław, Wąbiewo
26, 64-061 Kamieniec
Adres punku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
ECO HARPOON Recykling Sp. z o.o. Cząstków Mazowiecki 128,
05-152 Czosnów
Urszula Dąbrowska

Seniorzy na przekór pandemii
14 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie członków trzech Klubów Seniora z terenu naszej gminy: „Jesienne Kwiaty” z Goworowa,
„Rozmaryn” z Kunina oraz „Szlachetne Serca” również z Kunina.
Integracja odbyła się w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Czarnowie dzięki gościnności p.o. Kierownika Magdaleny Dudziec. Ze względu na bezpieczeństwo związane z pandemią koronawirusa długo oczekiwane spotkanie odbyło się na świeżym
powietrzu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie. Na miejsce seniorzy dotarli różnymi środkami lokomocji, większość dbając o zdrowy tryb życia rowerami,
a także spacerkiem z kijkami nordic- walking.
W miłej atmosferze przy ognisku, wraz z Kierownikiem
GOPS Januszem Świderskim i Koordynatorem Pracy Środowiskowej Hanną Siekierską wspólnie spędzili czas na rozmowach,
śpiewie i pieczeniu kiełbasek.
Seniorzy z optymizmem i nadzieją czekają na kolejne spotkanie.
Anna Gałązka

Uczestnicy imprezy integracyjnej (fot. arch. GOPS Goworowo)
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Nagrody wójta
Goworowo skierowany jest do uczniów osiągających
indywidualne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Jego celem jest promowanie uzdolnionych uczniów
wśród społeczności szkolnej i lokalnej. Zachęcanie ich
do reprezentowania Gminy Goworowo na różnych
szczeblach rywalizacji oraz doprowadzanie do wzrostu
aspiracji edukacyjnych, sportowych lub artystycznych
i aktywności uczniów, oraz stwarzanie pozytywnych
wzorców dla społeczności uczniowskiej. Program
przyczynia się również do promocji szkolnictwa Gminy Goworowo.
Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, ale
także docenienia za całoroczną pracę. By wyróżnić
wybitnych uczniów, którzy udziałem w konkursach,
zawodach i olimpiadach przedmiotowych osiągnęli
bardzo dobre wyniki, Wójt Gminy Goworowo przyznał
stypendia i nagrody dla:
- 3 uczniów z SP im. Mikołaja Kopernika w GoworoDominika Kozłowska, SP Kunin odbiera nagrodę z rąk Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy wie,
- 3 uczniów z SP w Kuninie.
Goworowo (fot. arch. UG Goworowo)
Nagrody wręczone zostały na XXV Sesji Rady GmiW ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
ny Goworowo 17 września 2020 roku przez Wójta Gminy GowoUzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Goworowo” ustanorowo Piotra Kosiorka i Przewodniczącą Rady Gminy Goworowo
wione zostały stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe,
Krystynę Subczyńską.
artystyczne i sportowe. Stypendium lub nagroda stanowią formę
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w przyszłym roku
pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i przyznawane
szkolnym!
jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia. Lokalny Program
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie
Kamila Lipka

Gmina goworowo w ramach projektu „zdalna szkoła +” po raz drugi pozyskała środki unijne na zakup sprzętu komputerowego dla
uczniów i nauczycieli

Do goworowskich szkół podstawowych trafiły kolejne laptopy. Tym razem w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” za kwotę 95
817,00 zł zakupiono 41 zestawów do zdalnej nauki – laptopy, słuchawki z mikrofonem, myszki i torby do notebooków. Dofinansowanie unijne wynosi 94 999,80 zł.
Z informacji przekazanych Ministerstwu przez Kuratoria pustowościach”, uzyskała dofinansowanie w ramach projektu
Oświaty wynika że podczas nauki na odległość wielu uczniów grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA w kwocie 34 126,20 złotych
nie przystąpiło do tej formy nauczania w związku z brakiem na zakup 30 laptopów, które zostały przekazane najbardziej pomożliwości technicznych. Akcja ma pomóc najbardziej trzebującym uczniom Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Koperpotrzebującym i zniwelować cyfrowe wykluczenie. W związku nika w Goworowie.
z powyższym program skierowano głównie do rodzin ubogich z
Łącznie Gmina Goworowo, aplikując o środki z dwóch prominimum trojgiem dzieci. Jednostkom samorządu terytorialnego gramów, zakupiła 71 laptopów, 16 punktów dostępowych do
powierzono decyzję o wyborze konkretnych rodzin.
Internetu na łączną kwotę 129 943,20 złotych.
W pierwszej edycji programu Gmina Goworowo, będąca orProgramy „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” to działania
ganem prowadzącym dla placówek oświatowych, wyszła naprze- finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Reciw oczekiwaniom rodziców i potrzebom ich dzieci. W ramach gionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś na lata 2014-2020.
Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”,
działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliKamila Lipka
wości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich prze-
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Wspomnienie o naszym papieżu
W 100-lecie urodzin Papieża Jana Pawła II często wspominam momenty swojego życia związane z niezwykłym człowiekiem
– świętym Janem Pawłem II.
Pierwsze spotkanie z Papieżem to 2 czerwca 1979 r. Wspólnie z dziewczyną (obecną żoną) uczestniczyliśmy w powitaniu na
ulicach Warszawy i mszy świętej na Placu Zwycięstwa. Na trasie przejazdu były tłumy. Staliśmy wówczas nad Trasą Łazienkowską, gdzie przejeżdżał Papież, przypomnę: na specjalnie przygotowanym, odkrytym białym samochodzie ciężarowym marki
STAR. Następnie o godzinie 16.00 msza święta na Placu Zwycięstwa w obecności kilkuset tysięcy wiernych i znamienne słowa
„ Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. To było niepowtarzalne przeżycie, często wspominane w gronie
rodzinnym.
towarzyszyło ogromne wzruszenie, zastanawiałem się,
co powiem, o co poproszę? Klękając zobaczyłem Papieża
z pogodną twarzą, pełną miłości, dobroci i ciepła, a nie
osobę cierpiąca i chorą, jaką widziałem godzinę wcześniej
w papa-mobile podczas wjazdu na Plac Św. Piotra. Poprosiłem o błogosławieństwo w prywatnej intencji oraz dla
mieszkańców gminy Goworowo i sekretarzy z Mazowsza.
Gdy wspominam tę chwilę, czuję dłoń Papieża błogosławiącą moją skromną osobę i widzę Jego twarz. 10 kwietnia to dla mnie wielki dzień, teraz także ze względu na
katastrofę smoleńską. Radość miesza się z bólem.
Piękne wspomnienia związane z Janem Pawłem II
wracają szczególnie w miejscach, w których On bywał,
modlił się czy wypoczywał. Klasztor Kamedułów na Wigrach czy Sanktuarium Matki Boskiej Studzienicznej w
Studzienicznej, w których Karol Wojtyła a potem Papież
Jan Paweł II przebywał, to wyjątkowe miejsca o nadzwyczajnej atmosferze i klimacie. To miejsca, w których możSpotkanie z Błogosławionym Papieżem Janem Pawłem II (fot. arch. rodzinne A. M.)
na poddać się kontemplacji i przemyśleniom. W Klasztorze Kamedułów w zimną grudniową noc można przeżyć
Drugie spotkanie, tym razem bliższe, odbyło się 10 kwietnia wyjątkową Pasterkę przy skromniutkiej stajence i wysłuchać
2002 r. w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez wspaniałej homilii. Zaś w Studzienicznej w Święto Najświętszej
Forum Sekretarzy Mazowsza. Audiencji na Placu św. Piotra nie Maryi Panny 15 sierpnia o godz. 21.00 wziąć udział w nabożeńmiałem w planach. Wspólnie z dwójką sekretarzy udało się nam stwie różańcowym odprawianym na Jeziorze Studzienicznym
zdobyć wejściówki na spotkanie osobiste z Papieżem. To było w asyście żaglówek, łodzi, rybaków i ogromnej rzeszy osób mowielkie szczęście. Nie dowierzałem, że dzięki tej niewielkiej kar- dlących się na brzegach jeziora, w świetle lampionów, pochodni
teczce będę mógł klęknąć przed obliczem następcy św. Piotra. Tuż i latarek. To duch Jana Pawła II sprawia, że w tych miejscach
przed nami stała delegacja młodzieży z Gimnazjum z Baranowa. człowiek „inaczej” się modli, patrzy na życie, staje się innym czło„Jaki mały ten świat”- pomyślałem, gdy zobaczyłem sąsiadów wiekiem. Daje się to odczuć na każdym kroku tam stawianym.
w Watykanie, wśród których był ksiądz Antoni Bargłowski obec- Daje się tam odczuć Świętego Jana Pawła II.
ny Dziekan Dekanatu Różańskiego. Oczekiwaniu na spotkanie
Antoni Mulawka

Dzień głośnego czytania w kuninie
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”
			Wisława Szymborska

Przebywanie z książką jest ważną i pożądaną formą spędzania czasu, zwłaszcza w erze nowoczesnych technologii. Kontakt
z literaturą kształtuje wewnętrzny obraz dziecka, rozwija jego
osobowość, buduje system wartości. Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie
dzieciom. Na dowód tego 29 września został ustanowiony przez
Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom Ogólnopolskim Dniem
Głośnego Czytania. Dziecko, któremu się czyta, uczy się słuchać,
rozwija zdolność koncentracji, chęć poznawania świata, zainteresowania. Przykład tego stanowi napisany przez ucznia klasy III
wiersz pt. „Książka czy smartfon” mówiący o tym, że czytanie ma
większą wartość niż pieniądze.
Szkoła Podstawowa w Kuninie rozwija zamiłowanie do czytania wśród uczniów. Doceniając wartość czytania, po raz kolejny dołączyliśmy do Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.
W tym roku, mimo pandemii, udało się zorganizować obchody

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Przedszkolaki
poznały m.in. niegościnną kwokę oraz warzywa, co w zupie się
ugotowały, czyli wybrane wiersze Jana Brzechwy.
Dzieci z klas I – III mogły wyobrazić sobie niezwykłe przygody słynnego koziołka z Pacanowa. Uczniowie klas IV- VI wysłuchali przygód czworonożnego Elfa, który wydostał się ze schroniska i trafił do domu pewnych ludzi.
W nastrój grozy wprowadziły uczniów klas VII - VIII ballady „Świtezianka” oraz „Lilie”. Przypomniały one, że płynące
z ich treści przesłania o konsekwencji złamania zasad moralnych
są wciąż aktualne.
Skupienie uczniów podczas słuchania uświadamia nam, że
takie przedsięwzięcia są niezwykle cenne i kształtują nawyki czytelnicze.
Serdeczne podziękowania należą się nauczycielom, którzy
z przyjemnością czytali naszym uczniom: Dorocie Kubiak, Bożenie Sotomskiej, Martynie Twardziak oraz Konradowi Drabotowi.
Kolejna edycja już za rok.
M. Twardziak
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gops w goworowie przystępuje do programu seniorzy 4.0
Życie to wspaniała przygoda. Każdy wiek, każdy etap w życiu ma swój czas spełnienia i wymaga nowej postawy życiowej. Oswajanie
starości to etap do poznania i przeżycia, który może być przygodą. Nie rezygnuj z niczego, o czym marzysz!
głównym celem jest wsparcie seniorów, natomiast w toku prac odkryliśmy, że stał się on platformą współpracy międzypokoleniowej.
“Seniorzy są jak biblioteka pełna książek – poza wiedzą posiadają
ogromne doświadczenie, a możliwość dzielenia się nimi z młodszymi
osobami to bezcenna okazja zarówno do wymiany doświadczeń, jak
również do zapewnienia pewnego rodzaju ciągłości działań. Dzięki
temu programowi seniorzy oraz ich życiowe i zawodowe doświadczenia będą miały szansę zyskać nieśmiertelność i stanowić źródło
inspiracji dla młodszych kolegów i koleżanek” – tłumaczy Ewa Paga,
prezes Fundacji im. Lesława A. Pagi.
Pomoc Seniorom
Ważnym elementem całego programu jest również “Telefon Zaufania dla Seniora – Nie jesteś sam”. Bezpłatna infolinia jest przeznaczona dla Seniorów i ich rodzin. Pod numerem 0 800 171 800
dzwoniący mogą uzyskać poradę dotyczącą profilaktyki zdrowia
i pomoc psychologiczną. Oprócz infolinii dostępny jest również czat
online – na stronie: https://paga.org.pl/programy/seniorzy-4-0/.
BEZPŁATNA INFOLINIA JEST CZYNNA:
Poniedziałek: 9 - 14 – porady psychologiczne,
Wtorek 15-17 - porady psychologiczne,
Środa 12-14 – porady na temat profilaktyki zdrowia;
14.30-16.30 – porady psychologiczne,
Czwartek 9-17 – porady psychologiczne,

Program Seniorzy 4.0 ma na celu pomóc osobom po 65. roku
życia w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości - pomóc w zidentyfikowaniu ze swoimi uczuciami dojrzałego człowieka, który
łączy w sobie mądrość, ciekawość świata, radość i beztroskę. Jako
fundacja chcemy przyczynić się do podniesienia stanu wiedzy Seniorów na temat wyzwań związanych ze światem nowych technologii, finansów osobistych i profilaktyki zdrowia, zwłaszcza w okresie pandemii, która jest dla Seniorów szczególnie trudnym czasem.
Do współpracy przy programie zaprosiliśmy alumnów fundacji
– młodych ludzi, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem
i wiedzą–ekspertów w dziedzinie finansów i ochrony zdrowia.
Program odbywa się w cyklu dwudniowych zjazdów, w pięciu ośrodkach na terenie Mazowsza. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Cele programu:
- pogłębienie wiedzy seniorów na temat finansów osobistych i profilaktyki zdrowia,
- rozszerzenie umiejętności komunikacyjnych seniorów w celu budowania porozumienia międzypokoleniowego,
- zapoznanie seniorów z nowymi technologiami w dziedzinie finansów i ochrony zdrowia.
W ramach programu powstanie również publikacja “Przewodnik
dla Seniora” - kompendium wiedzy niezbędnej dla Seniora. W przewodniku będzie można znaleźć odpowiedzi na ważne kwestie poruszane w trakcie programu. Po zajęciach na stronie www.paga.org.pl/
programy/seniorzy-4-0/ będą dostępne nagrania i inne materiały,
dzięki którym również osoby, które nie uczestniczyły w zajęciach
będą mogły z nich skorzystać.
Misją tego programu jest przypomnienie, że wiek senioralny
może dawać poczucie wspólnoty z innymi, niezależność, oparcie
w sobie, radość i beztroskę.
Podczas pracy nad programem byliśmy przekonani, że naszym

Porad psychologicznych udzielają psychoterapeuci m.in. z Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Natomiast porad
dotyczących profilaktyki zdrowia udziela lek. Małgorzata Ponikowska, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bezpłatna infolinia powstała we współpracy z Orange Polska S.A.
ZAJĘCIA DLA SENIORÓW
Pierwsza edycja programu Seniorzy 4.0 odbywa się na terenie
Mazowsza w formie cyklu zajęć prowadzonych przez ekspertów w
dziedzinie finansów osobistych, profilaktyki zdrowia, nowych technologii oraz zajęć dotyczących umiejętności komunikacji, w okresie
od września do grudnia.
Ośrodki wsparcia seniorów, z którymi współpracujemy: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej CAM Nowolipie, Ośrodek
“Senior +” w Woli Karczewskiej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie.
Harmonogram zajęć jest dostępny na stronie: www.paga.org.pl/
programy/seniorzy-4-0/
W trosce o bezpieczeństwo uczestników liczba miejsc podczas
zajęć jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsze zapisy drogą mailową: sekretariat@paga.org.pl lub telefonicznie 798 406 954.
Zapraszamy również na fanpage: Seniorzy 4.0
Organizatorem programu jest Fundacja im. Lesława A. Pagi.
Zadanie jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego.
Patronat honorowy nad programem Seniorzy 4.0 objęli:
Narodowy Fundusz Zdrowia, Prezydent Miasta Stołecznego
Warszawa, Prezydent Miasta Lublin, Prezydent Miasta Gdańsk.
Partnerzy programu Seniorzy 4.0:
Bayer, BNP Paribas, BoehringerIngelheim, Fundacja Unum, Fundacja
PKO, Herbapol Wrocław S.A. KDPW, Santander Bank Polska, Scanmed
OrganizacjeWspierające:Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej,
Centrum Aktywności Międzypokoleniowe jNowolipie.
Janusz Świderski
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Wspieranie rozwoju dziecka w przedszkolu
Stwierdzono naukowo, że pierwsze lata życia dziecka mają szczególne znaczenie dla całego jego rozwoju. Dziecko rozwija
się wtedy bardzo intensywnie, dlatego jest bardzo ważne, by ten czas został jak najlepiej wykorzystany. W Polsce wychowaniem
przedszkolnym objęte są dzieci od trzeciego roku życia do momentu podjęcia nauki w szkole. I właśnie w tym okresie kształtuje
się szereg możliwości fizycznych, intelektualnych, poznawczych i społecznych. Dlatego ważne jest, aby dziecko jak najwcześniej
miało dostęp do wychowania przedszkolnego. W przedszkolu natomiast należy tworzyć warunki, aby dziecko mogło jak najpełniej wykorzystać swój potencjał rozwojowy. Głównym celem wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój dziecka
dostosowany do jego indywidualnych możliwości. Oznacza to, że zadaniem placówek przedszkolnych jest „tworzyć takie warunki materialne, wychowawcze, emocjonalne, aby dziecko mogło w pełni rozwinąć swoje potencjalne możliwości intelektualne,
poznawcze, społeczno - moralne, emocjonalno - motywacyjne w warunkach poszanowania zdrowia i potrzeb rozwojowych”.1
W związku z wydawaniem określonych dokumentów,
w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka, poradnia może
zwrócić się do dyrektora przedszkola o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
lub specjalistów, informując o tym rodziców. Poradnia
może również przekazać kopię opinii do przedszkola,
jeśli rodzice złożą wniosek w tej sprawie w poradni.
Po wyrażeniu zgody przez rodzica nauczyciel wystawia informację o dziecku, w jakim celu i z jakiego
Zdarza się tak, że dziecko swoim zachowaniem, wolniejszym powodu dziecko kierowane jest do poradni. Następnie pracowrozwojem, przejawianiem niepokojących symptomów odbie- nicy poradni prowadzą w związku z tym działania na terenie poga od grupy rówieśniczej. W naszym przedszkolu na początku radni, jak i poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, gdzie
każdego roku szkolnego, jak również na koniec roku szkolnego, współpracują z nauczycielami w zakresie rozpoznawania potrzeb
przeprowadzamy obserwacje pedagogiczne dzieci. Mają one na wychowanków oraz planowania i realizowania zróżnicowanych
celu poznanie dziecka - jego potrzeb, możliwości, zainteresowań form wsparcia udzielanego dzieciom i rodzicom. W naszym
jak również gromadzenie informacji i wykrycie tych niepokoją- przedszkolu na bieżąco współpracujemy z PPP w Czerwinie ficych symptomów rozwojowych. Obserwacja pedagogiczna jest lia w Goworowie. „Wspieranie rozwoju, to ciągłe poszukiwanie
istotnym kierunkiem w pracy nauczyciela, warunkuje właściwe nowych, skutecznych sposobów. Nie ma cudownych metod! Nie
planowanie i prowadzenie pracy pedagogicznej. W sytuacji, gdy ma gotowych rozwiązań! Cała praca wychowawczo-dydaktyczna
na podstawie prowadzonych w przedszkolu obserwacji zauważy to proces dążenia do zrozumienia dziecka: odkrywanie tego, co
się trudności w rozwoju dziecka, każdy nauczyciel jest obowią- potrafi, jego mocnych stron, ale także wychodzenie naprzeciw
zany niezwłocznie podjąć działania na rzecz dziecka w bieżącej zjawiskom, które się ujawniają – możliwościom, czyli temu, co
pracy. Dzięki tym staraniom w dużej mierze udaje się zapobiegać zrobi ono lub osiągnie po otrzymaniu odpowiedniego wsparcia.2
negatywnym skutkom rozwojowym u dziecka.
Korzyści, jakie niesie ze sobą pobyt dziecka w przedszkolu,
Rodzic już w wieku noworodkowym, niemowlęcym, a także można przełożyć na funkcje pełnione przez przedszkole. Funku małego dziecka do lat 3, może zauważyć niepokojące symptomy cji tych jest tak samo dużo, jak zadań pełnionych przez placówki
w rozwoju swojej pociechy, takie jak: prężenie się, napinanie, nie- przedszkolne oraz korzyści dla dziecka korzystającego z edukacji
trzymanie głowy, problemy z karmieniem, np. słabe ssanie, brak przedszkolnej. Główną formą działań przedszkola mających na
umiejętności siadania lub chodzenia we właściwym czasie, brak celu wszechstronny rozwój dziecka jest zabawa, która jest jednoreakcji na własne imię, nadwrażliwość lub niedostateczna wrażli- cześnie podstawową formą aktywności każdego dziecka. Zabawa
wość na dźwięki czy dotyk, problemy z koncentracją uwagi - nie zaspokaja szereg potrzeb przedszkolaka: „ruchu, działania, konpowinien ich lekceważyć, ale o swoich obawach powiedzieć leka- taktów społecznych, badania, poznawania i doświadczania świata
rzowi rodzinnemu lub pielęgniarce środowiskowej. Wczesne roz- w jego różnych wymiarach, na miarę indywidualnych możliwopoznanie problemów rozwoju dziecka i objęcie go specjalistyczną
ści”.3 Wiek przedszkolny to okres, w którym „pojawiają się speopieką daje szansę zminimalizowania trudności rozwojowych lub
cyficzne potrzeby i pobudki ważne dla całości rozwoju dziecka
ich całkowite wyeliminowanie.
4
W przedszkolu natomiast, kiedy nauczyciel po podjęciu dzia- i bezpośrednio prowadzące do zabawy” , dlatego warto, aby
łań na rzecz dziecka wspierających jego rozwój nie zauważa po- dziecko spędziło ten czas w gronie rówieśników i w pełni korzyprawy, zgłasza ten fakt dyrektorowi, następnie przeprowadza roz- stało ze wszystkich możliwości, jakie oferuje przedszkole.
mowę z rodzicami, w celu podjęcia przez rodzica współpracy z
poradnią psychologiczno – pedagogiczną, aby dokonać diagnozy
dziecka. Efektem diagnozowania powinno być określenie osobistych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych dziecka, wyjaśnienie mechanizmów jego funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazanie sposobu jego rozwiązania. Na podstawie
diagnozy poradnia może wydać opinię lub orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub wczesnego wspomagania rozwoju. Złożone przez
rodziców w przedszkolu orzeczenie lub opinia stanowią obligację dla przedszkola do zapewnienia dziecku odpowiednich form
wsparcia zgodnie z zaleceniami wskazanymi w dokumentach.

Barbara Ostrowska
1. J. Lubowiecka: „Funkcje i zadania współczesnego przedszkola”, Wychowanie w
Przedszkolu nr 1, 2006 r., str. 5.
2. Anna Elszkowska, Alicja Golon, Katarzyna Raabe... „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce”, 2017, s. 18.
3. J. Lubowiecka: „Funkcje i zadania współczesnego przedszkola”, Wychowanie w
Przedszkolu nr 1, 2006 r., str. 5.
4. K. Lubomirska: „Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka”, Wychowanie w
Przedszkolu nr 3, 2006 r., str. 4.
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„Na wniebowzięcie zakończone żęcie”
Piękna dożynkowa tradycja od wieków jest symbolem dorobku, ciężkiej pracy rolników, wyrazem hołdu społeczności wiejskiej najsilniej związanej z gospodarstwem i ziemią.
Gospodarz kończąc żniwa wyplatał wianek z kłosów, wkładał go na kosę i tak wracał do domu. Dziś, w zaawansowanej technologicznie mechanizacji rolnictwa, wypadałoby takim wiankiem udekorować heder. Na polu pozostawiało się ostatnią kępę
niezżętego zboża, zwaną przepiórką, na znak ciągłości urodzaju.
Dożynkowe święto stanowi podziękowanie za szczęśliwe
zbiory i prośbę o urodzaj w przyszłych latach. Zwykle odbywa się
w sierpniu lub na początku września. Przy sprzyjającej pogodzie
koniec żniw przypada przed dniem Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, stąd ludowe przysłowie „Na Wniebowzięcie zakończone żęcie”. Czasami dożynki łączy się ze świętem Matki Boskiej
Zielnej przypadającym na 15 sierpnia.
Starości dożynkowi
Świeckim uroczystościom dożynkowym przewodniczą Starosta i Starościna dożynkowi. Ich rolą jest wręczenie wieńca i bochna chleba gospodarzowi dożynek. Najczęściej jest nim przedstawiciel lokalnej administracji państwowej bądź samorządowej. Na
przedstawiciela rolniczej społeczności organizatorzy dożynek wybierają gospodarzy prężnie działających w tej dziedzinie. Na ręce
kapłana i włodarza gminy przekazują bochen chleba.
Wieniec
W ceremonii dożynkowej bardzo ważny jest wieniec zwany
plonem. Symbolizuje wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Tradycyjnie wiły go kobiety, najlepsze żniwiarki. Dziś w społecznościach wiejskich funkcjonują stowarzyszenia, koła gospodyń
wiejskich czy grupy nieformalne, głównie skupiające kobiety.
I to do nich najczęściej należy inicjatywa wykonania wieńca.
W tradycji parafii Goworowo jest przyjęte, że to proboszcz wskazuje w danym roku konkretną wioskę, aby przygotowała wieniec,
i to właśnie jej mieszkańcy zanoszą go przed ołtarz swej świątyni.
Po mszy świętej dziękczynnej korowodem udają się na kolejną
część uroczystości w formie festynu, ustawiają wieniec w centralnym miejscu na scenie. W wieńcu były zawsze niemłócone kłosy
wszystkich zbóż: pszenicy, żyta, owsa, jęczmienia, a oprócz nich
często owoce jarzębiny, jabłka, warzywa i kwiaty.
Chleb
Symbolem dożynek jest również chleb. W kulturze ludowej
chleb to nie tylko symbol pożywienia, ale także dostatku i pomyślności. Zgodnie z tradycją Starosta i Starościna wręczają bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów
gospodarzowi dożynek. Ofiarowany chleb – owoc ziemi oraz pra-

cy rąk ludzkich jest symbolem życia, radości, sytości, szczęścia.
Symbolizuje dom rodzinny, w którym ojciec lub matka dzielą
chleb między domowników.
Żniwa są centralnym punktem roku, oczekiwane z nadzieją
i troską. Ogrom czasu, poświęcenia i pracy, cała racja istnienia
rolnika zależy od udanych albo nieudanych zbiorów.
Tegoroczne uroczystości dożynkowe nie tylko w gminie Goworowo przybrały inny wymiar. Epidemia choroby Covid -19
wprowadziła wiele ograniczeń w każdej dziedzinie życia. Zabrakło uroczyście świętowanych dożynek. Goworowscy rolnicy, na
czele ze Starostami Dożynkowymi w osobach Beata i Jan Tomasz
Plata ze Szczawina oraz Wójta Gminy Goworowo Piotra Kosiorka
podziękowali Bogu za plony, prosząc o dobre zbiory w kolejnym
roku. Mszy świętej w kościele parafialnym przewodniczył proboszcz ks. kanonik Stanisław Siemion.
Dożynkowe święto to czas dziękczynienia i uświadomienia
sobie, jak przemienny jest rytm życia: narodziny i śmierć, koniec
zimy i nadejście wiosny, zasiew i zbieranie plonów. Z plonów cieszyć się mogą ci, którzy sumiennie wypełniają swe obowiązki.
Bo jak mówi przysłowie ludowe „kto w żniwa próżnował, będzie
w zimie biedował”.
Agata Majk

Szanowni Rolnicy!
Tradycją jest, że w naszej gminie podczas dożynek dziękujemy
Rolnikom za codzienną, ciężką pracę na roli. Jednakże w tym roku,
ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, nie było możliwe
wspólne świętowanie. Drodzy Rolnicy, pozwólcie, że choć w ten sposób przekażę wyrazy uznania i podziękowania za Wasz trud i wysiłek, aby uzyskać jak najlepsze plony. Wszystkim Rolnikom, Waszym
Rodzinom życzę przede wszystkim zdrowia i pomyślności, zawsze
obfitych zbiorów i by nigdy na naszych stołach nie zabrakło chleba.
Wójt Gminy Goworowo
oraz Rada Gminy Goworowo

Wakacyjny świetlicobus goksir
W ramach „Zielonych wakacji z GOKSiR” instruktorzy
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
wyjeżdżali na spotkania z najmłodszymi mieszkańcami gminy
Goworowo. Spotkania miały na celu upowszechnienie aktywnej
integracji, zachęcanie do współdziałania, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Instruktorzy odwiedzili Kaczkę,
Kobylin, Pasieki, Kunin i Szczawin. Przygotowali na te spotkania
mnóstwo atrakcji (wariant na pogodę i niepogodę), między innymi: zabawy z chustą animacyjną, konkurencje sportowe, malowanie twarzy, prace plastyczno-techniczne, gigantyczne bańki
mydlane. Dzieciaki mogły również postrzelać z łuku i do bramki
celnościowej oraz spróbować swoich sił w chodzeniu na szczudłach. Była też konkurencja dla wszystkich uczestników tych spotkań, to znaczy dla dzieciaków w każdym wieku, ich rodziców
i opiekunów, z którymi przyszli, która polegała na przeciąganiu
liny. Zabawa ta bardzo się podobała, może dlatego że integrowała
pokolenia.
Sylwia Wilczewska

Wakacyjny świetlicobus (fot. arch. GOKSiR Goworowo)
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Kulturalne piątki przy fontannie
„Kulturalny Piątek” to nazwa cyklu spotkań,
które Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Goworowie organizował na placu przy fontannie od 17 lipca do 28 sierpnia. Mieszkańcy naszej
gminy mogli posłuchać autorskich piosenek oraz
coverów w wykonaniu zaproszonych artystów.
Muzycznych wrażeń dostarczyli: Adam Wołosz,
Yana Zrazhevskaya, Wojciech Dudkowski, Duet
Monroe, Izabella Depta, Kamila Prekiel.
Kulturalne Piątki cieszyły się z tygodnia na tydzień coraz większą popularnością. Pomysł spodobał się mieszkańcom w różnym wieku, a plac przy
fontannie w Goworowie w piątki zamieniał się
w kulturalne serce gminy.
Sylwia Wilczewska

Yana Zrazhevskaya - Kulturalny Piątek (fot. arch. GOKSiR Goworowo)

Rozśpiewany ogród w lipiance
1 sierpnia przy Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance
odbyło się spotkanie dla członków KGW i Klubów Seniora z terenu powiatu ostrołęckiego. Grupy zaprezentowały po 2 utwory
muzyczne. Komisja Konkursowa oceniła poziom wykonawczy,
brzmienie, aranżację i ogólne wrażenie artystyczne, a następnie
wyłoniła zwycięzców.
Po części konkursowej odbyło się wspólne biesiadowanie na
świeżym powietrzu z tańcami przy kapeli grającej muzykę na
żywo. Celem wydarzenia była aktywizacja i integracja społeczności, jaką tworzą członkowie w/w organizacji. Wydarzenie współfinansowane przez Powiat Ostrołęcki.
Sylwia Wilczewska

Rozśpiewany ogród - członkinie KGW w Kaczce (fot. GOKSiR Goworowo)

Eko Majówka
biste zaangażowanie zadbać o rozwijanie zainteresowań oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.
Podczas całego projektu uczestnicy dowiadywali się ciekawostek na temat pszczół oraz ich roli
w przyrodzie. Uczyli się, jak w prosty sposób
mogą pomagać zapylaczom (tworząc domki, sadząc miododajne rośliny itp.).
W ramach działania powstała kulinarna
broszura z potrawami na bazie miodu. Przygotowali ją najmłodsi mieszkańcy Lipianki, którzy
odwiedzili swoich sąsiadów, by zebrać przepisy.
Podsumowaniem działań była EKO MAJÓWKA, na którą organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Były gry terenowe z 7. Goworowską Drużyną Harcerską „ZORZA”, pieczenie
miodowych ciastek z Szeptuchami, warsztaty
scrapbookingu, eko wykłady KGW w Lipiance
o pozytywnej pszczole, a na zakończenie potańcówka pod gołym niebem z zespołem Arka
Eko Majówka - Zabawy z 7 Goworowską Drużyną Harcerską ZORZA (fot. arch. GOKSiR Goworowo) Arka. Działanie sfinansowane z mikrodotacji
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywa„Szeptuchy nie ustają – pszczołom pomagają” to nazwa projektelskich „Mazowsze Lokalnie”.
tu realizowanego przez nieformalną grupę „Szeptuchy” z Lipianki.
Priorytetem działań było uaktywnienie społeczności lokalnej,
Sylwia Wilczewska
zwłaszcza rolników i młodego pokolenia, aby poprzez ich oso-
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Turniej tenisa stołowego ku pamięci ś.p. patryka kruczyka
worowie.
Poznajcie zwycięzców!
Kategoria do lat 16:
1 miejsce Kruczyk Jakub, Żabin,
2 miejsce Mateusiak Artur, Grodzisk
Mały,
3 miejsce Fronczyk Adam,Goworówek.
Kategoria 16+:
1 miejsce Marcin Dudziec, Jawory Stare,
2 miejsce Mateusiak Artur, Grodzisk
Mały,
3 miejsce Stepnowski Michał, Brzezno.
Kategoria Open Kobiet:
1 miejsce Rudnik Marzena, Kobyłka,
2 miejsce Mateusiak Aleksandra, Grodzisk Mały,
3 miejsce Dąbkowska Julia, Goworowo.
Turniej tenisa stołowego ku pamięci ś.p. Patryka Kruczyka (fot. arch. GOKSiR Goworowo)
Kategoria 50+:
W niedzielę, 20 września, w Goworowie ponad pięćdziesię1 miejsce Lipiński Janusz, Hajnówka,
ciu zawodników – Przyjaciół ś.p. Patryka Kruczyka wzięło udział 2 miejsce Mieczyński Jerzy, Hajnówka,
w turnieju tenisa stołowego.
3 miejsce Karpienia Piotr, Kobyłka.
To druga edycja inicjatywy ku pamięci młodego sportowca, Kategoria Open Mężczyzn:
której pomysłodawcą jest przyjaciel od rakiety – Marcin Dudziec. 1 miejsce Marcin Dudziec, Jawory Stare,
Razem startowali w zawodach, nawet rangi międzynarodowej. 2 miejsce Zabielski Tomasz, Różan (ULKS Macovia Maków MaW przeciągu dwóch tygodni od momentu ogłoszeniu, turniej zowiecki),
zdobył zainteresowanie grona sportowców, którzy znali się z Pa- 3 miejsce Lipiński Janusz, Hajnówka,
trykiem, oraz tych, którzy tak jak on bardzo lubią grać w tenisa 4 miejsce Puziński Michał, Czyżew,
stołowego.
5 miejsce Jastrzębski Marcin, Ostrów Mazowiecka,
Do Goworowa przyjechali zawodnicy z województw mazo- 6 miejsce Wiśniewski Rafał, Płoniawy (ULKS Macovia Maków
wieckiego i podlaskiego. Swoją obecnością zaszczycił nas mistrz Mazowiecki).
polonijny Jan Klemendorf.
Nagrody dla sportowców ufundowali: wójt Gminy Goworowo, Organizatorzy: Marcin Dudziec, Gminny Ośrodek Kultury,
Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Euforia sala bankietowa, LUKS Sportu i Rekreacji w Goworowie, Zespół Szkół Powiatowych
Rzekunianka Rzekuń, PHU Bursztyn oraz Gminny Ośrodek Kul- w Goworowie.
tury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Agata Majk
Dziękujemy za współpracę Zespołowi Szkół Powiatowych w Go-

Wsparcie grantowe dla klubu sportowego orz goworowo
od Polskich Sieci Elektroenergetycznych
Klub Sportowy ORZ Goworowo zainstalował na swoim boisku system nawadniający. Dzięki temu jedyny tego rodzaju
obiekt w gminie będzie mógł znów służyć do rozgrywania meczy. Z zielonej murawy cieszą się nie tylko klubowi zawodnicy,
ale również uczniowie szkół w Goworowie, którzy regularnie
korzystają z boiska w ramach zajęć wychowania fizycznego. Inwestycja była możliwa dzięki grantowi od Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
Murawa boiska w Goworowie nie
spełniała wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie można było organizować na nim oficjalnych meczy,
sparingów czy innych zawodów. Dlatego KS ORZ Goworowo wziął udział w programie „WzMOCnij
swoje otoczenie”, organizowanym przez PSE, krajowego operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego. – Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu znacznie poprawiła się jakość klubowej murawy, co zwiększyło komfort gry i bezpieczeństwo naszych
zawodników. Wpłynęło to także na ich morale. Zawodnicy czują,
że grają na profesjonalnym boisku i z większą motywacją mogą

teraz lepiej rozwijać swoje umiejętności – informuje prezes Klubu
Sportowego Orz Goworowo Bartosz Dziełak.
Klub ORZ Goworowo powstał w 1975 r. i przez prawie pół
wieku istnienia zajmuje się szkoleniem i trenowaniem piłkarzy,
którzy reprezentują goworowską społeczność na arenach sportowych. Zrzesza łącznie 60 zawodników wraz z ich rodzinami,
którzy aktywnie włączają się w pomoc klubowi na zasadach wolontariatu.
Celem konkursu „WzMOCnij swoje
otoczenie” jest wyłonienie najlepszych
projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia
społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura
przesyłowa. Na terenie gminy Goworowo PSE realizują projekt
budowy linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. Inwestycja jest niezbędna dla zapewnienia stabilnych dostaw energii elektrycznej
do odbiorców w północno-wschodniej i centralnej Polsce.
Agata Majk
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Ekologiczny spacer w towarzystwie alpak

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie (fot. arch. ŚDS Czarnowo)

Już od ponad trzydziestu lat na całym
świecie organizowana jest proekologiczna akcja społeczna, której podstawowy cel stanowi
sprzątanie odpadów zalegających poza miej-

scami przeznaczonymi do ich składowania.
Popularnie to wydarzenie określane jest jako
sprzątanie świata. Czas jego realizacji przypada
zwyczajowo na trzeci weekend września.

25.09.2020 r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, jak co roku,
wraz z opiekunami uzbrojeni w rękawiczki oraz worki na śmieci przemierzają
obszar wsi Czarnowo w celu dokonania
niezbędnych porządków. W tym roku postanowiliśmy zaangażować w nasze działania przyjaciół z „Alpakoterapii Narsena”:
Karola, Perłę oraz ich opiekuna Panią Natalię Gąskę. W towarzystwie alpak dziarskim krokiem przeczesywaliśmy okolicę
w poszukiwaniu pozostawionych odpadów. Każdy z uczestników w trakcie wyprawy miał również okazję zaopiekować
się wybraną alpaką. Odpowiadał wówczas za jej bezpieczeństwo, miał też okazję przekonać się o swoich zdolnościach
związanych z nakłanianiem zwierzęcia
do podążania wytyczoną przez siebie trasą. Przeżycie to niewątpliwie wpływa pozytywnie na doświadczane wewnętrznie
poczucie kontroli oraz sprawstwa. Bardzo
zmęczeni i jednocześnie dumni z wykonanego zadania powróciliśmy do „ naszego
domu” dzierżąc w dłoniach worki wypełnione odpadami.
Życzymy sobie, aby w każdym kolejnym roku ilość zebranych przez nas odpadów była coraz mniejsza.
Magdalena Dudziec

UCZESTNICY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CZARNOWIE NA STRZELNICY LEŚNY FRONT W LUDWINOWIE.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie wraz z opiekunami (fot. arch. ŚDS Czarnowo)

Wtorek należał do bardzo ciekawych
i bogatych w nowe doświadczenia dni
zarówno dla uczestników jak i dla kadry

Domu. Tego dnia gościliśmy na Strzelnicy
Leśny Front w Ludwinowie na specjalne
zaproszenie pana Rafała Wójcika, który

sam do nas wyszedł z tą inicjatywą,
za co bardzo dziękujemy. Cieszymy
się, że są wokół nas ludzie, którzy
o nas pamiętają. Pan Rafał wraz
z instruktorami Krzysztofem Pojawą
i Adamem Kiziewiczem przygotowali
dla nas bardzo dużo atrakcji i bogaty
program. Nie strzelaliśmy z wiadomych względów, ale każdy mógł się zapoznać z bronią długą i krótką, wziąć
do ręki i wczuć się choć na moment
w ten etap strzelania. Dla nas to nowe
doświadczenie było bardzo ciekawe
i cieszyło się wśród nas zainteresowaniem. Oprócz tego zapoznaliśmy się
z historią strzelnicy, mogliśmy zwiedzić teren i spędziliśmy miło czas. Na
koniec naszej wizyty odbył się grill,
słodki poczęstunek i śpiewy. Tego dnia
bawiliśmy się bardzo dobrze. Uśmiech
na ustach uczestników to najlepsze
podziękowanie. Usłyszeliśmy też z ust
pana Adama bardzo wzruszające słowa: „Miło jest sprawiać komuś radość,
bo to cieszy”.
Magdalena Dudziec
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Pokaz policji w śds w czarnowie
24 lipca 2020 roku policjanci z Wydziału Patrolowego Komendy Miejskiej Policji
w Ostrołęce sierż. szt. Daniel Opęchowski
i st. post. Łukasz Ceberek oraz dzielnicowy z Posterunku Policji w Goworowie na
zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie zaprezentowali
sprzęt policyjny oraz wykonali pokaz taktyk
i technik interwencji. Był to pokaz w pełni
profesjonalny i dobrze przygotowany. Policjanci opowiadali o bezpieczeństwie oraz
wyjaśnili, na czym polega służba w Policji.
Mundurowi chętnie odpowiadali na pytania
uczestników ŚDS oraz zaangażowali ich do
scenek rodzajowych. Był to bardzo atrakcyjny dzień, pełen niespodzianek i atrakcji.
Tego popołudnia dominowały uśmiechy,
radość oraz chęć wzięcia udziału w zajęciach. Na koniec były podziękowania i życzenia z okazji Święta Policji.
Uczestnicy z SDS w Czarnowie wraz z policjantami z Wydziału Patrolowego Komendy Miejskiej Policji w
Ostrołęce (fot. arch. ŚDS Czarnowo)

Magdalena Dudziec

Szkoła dla liderów w lipiance

Rolą lidera jest pobudzenie lokalnej społeczności, umiejętne przekonanie mieszkańców wsi do działania, tak aby nie było dominacji narzucania swojej woli, ale silne i mądre przywództwo. Cechą wyróżniającą lidera jest charyzma, wiedza, umiejętności
interpersonalne, które decydują o rozwoju i jakości działań podjętych na wsi. Bycie liderem to też wyzwania dla niego samego.
To sukcesywne budowanie zespołu, dzielenie obowiązków, pozyskiwanie sojuszników, w tym zastępcy i następcy.

W szkole liderów istna burza mózgów … aż iskrzy od pomysłów na działania (fot. Anna Tyszka)

Aby wzmocnić pozycję lidera w naszych aktywnie działających społecznościach, Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Zaścianek Mazowsza” w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Goworowszczyzny, zadedykowali cykl działań dla społeczników, które swoje centrum
mają w Ośrodku Edukacji Regionalnej
w Lipiance.
Od sierpnia br. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Forum Inicjatyw Społecz-

nych Północno-Wschodniego Mazowsza
2020”. Pomysł wsparcia społeczników znalazł akceptację Samorządu Województwa
Mazowieckiego, który to dofinansował ze
swoich środków szereg działań zawartych
w projekcie.
Co się tu dzieje?
Projekt dotyczy wsparcia przedstawicieli sektora społecznego z obszaru powiatu ostrołęckiego, miasta Ostrołęki i mazowieckich gmin. Działania projektowe

zakładają realizację cyklu szkoleniowego
„Szkoła Lokalnych Liderów”, doradztwa
„Mobilny Punkt Konsultacyjny”, bazy informacji na temat organizacji społecznych
„Mapa Aktywności Społecznych” oraz
przegląd dobrych praktyk „Seminarium
dla Aktywnych”.
Lider w szkole!
Na październik i listopad zaplanowano zjazdy Szkoły Lokalnych Liderów. Jej
uczniami będzie piętnastu przedstawicieli
organizacji pozarządowych, którzy mają
szansę zdobyć praktyczną wiedzę na temat komunikacji i mobilizowania ludzi
do działania oraz diagnozy środowiska
lokalnego. Cały cykl zakończy moduł dotyczący projektowania zmiany społecznej i tworzenia oraz realizacji projektów
animacyjnych. Uczestnicy szkolenia reprezentują dwanaście organizacji pozarządowych: Koło Gospodyń Wiejskich
w Kurpiach Dworskich i Szlacheckich,
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Trynosy „Słoneczna Wioska”, Stowarzyszenie
Zakręceni, Stowarzyszenie „Słoneczna 4”,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Zielone Sioło” Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Ziemi Lubotyńskiej,
Stowarzyszenie Projekt Radomir, Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny,
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi
Drwęcz „Drwęczanka”, Koło Gospodyń
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Wiejskich „Nie ma lipy” w Lipiance, Koło
Gospodyń wiejskich „Mostowiaki” w Mostowie, Koło Gospodyń Wiejskich „Pilicaki” w Zabielu - Pilikach.
Pochwal się swoją aktywnością!
Trwa również tworzenie mapy aktywności społecznych. Mapa to narzędzie
internetowe, które służy zbieraniu i publikowaniu informacji na temat sektora
społecznego. Obecnie na mapie zapisało
się blisko pięćdziesiąt organizacji. W tworzenie i obsługę mapy, oprócz realizatorów
projektu tj.: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz
Towarzystwa Przyjaciół Goworowszczyzny, włączyły się organizacje wspierające:

W Dolinie Orza
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Zielone Sioło” , Stowarzyszenie Projekt Radomir oraz Mazowiecki Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Realizatorom projektu zależy na prezentacji na największej liczby podmiotów z sektora społecznego. Swoją organizację można zgłosić
poprzez wypełnienie prostego formularza
dostępnego na stronie: www.mapaaktywnoscispolecznych.pl/dodaj-organizacje/. Opublikowane dane o organizacjach
i grupach działających społecznie mają poprawić wzajemną komunikację pomiędzy
lokalnymi organizacjami i liderami społecznymi, stworzyć warunki do podejmowania partnerskich działań sektorowych
i między sektorowych oraz przyczynić się

do budowania pozytywnego wizerunku
sektora społecznego.
W projekcie przewidziano również doradztwo dla sektora społecznego oraz seminarium podsumowujące projekt.
Wszelkich informacji na temat projektu
oraz pomoc w rejestracji na mapie udziela biuro LGD „Zaścianek Mazowsza” pod
numerem telefonu: 29 767 18 25 lub 516390-097.
„Jeśli Twoje działania inspirują innych,
żeby marzyć więcej, uczyć się więcej, robić
więcej i stawać się kimś więcej, to jesteś liderem.” – John Quincy Adams.
Anna Tyszka

Kto śpiewa, dwa razy się modli
oraz Gminna Biblioteka Publiczna
w Goworowie:
W kategorii zespół, chór, schola:
I miejsce: Zespół ze Szkoły Podstawowej w Goworowie
II miejsce: Zespół Bursztynki z PSP
w Wykrocie
III miejsce: Klub Seniora Rozmaryn z Kunina
W kategorii soliści kl. 0-III SP
I miejsce: Aleksandra Sówka (SP
w Pasiekach)
II miejsce: Daria Kuśmierczyk (SP
w Goworowie)
III miejsce: Amelia Kobus (PSP
w Wykrocie)
Wyróżnienie: Gabriela Domina
(PSP w Wykrocie)
W kategorii soliści kl. IV-VIII SP
I miejsce: Aleksandra Dobkowska
(SP w Goworowie)
Uczestnicy XXIV Festiwal Piosenki Religijnej. (fot. arch. GOKSiR Goworowo)

6 października, w kościele parafialnym w Goworowie, odbył się XXIV Festiwal Piosenki Religijnej. Data Festiwalu nie
została wybrana przypadkowo. Czterdzieści dwa lata temu,
16 października, arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła został nowym papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Bóg
pozwolił, aby Karol Wojtyła pełnił swoją posługę wytrwale,
z radością i miłością przez prawie 27 lat. W festiwalu wzięły udział 3 zespoły, 10 solistów oraz p.Jerzy Gromadzki, który
poza częścią konkursową uświetnił wydarzenie graniem na
harmonijce.
Wszystkim występom przysłuchiwała się komisja w składzie:
Agata Majk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie, Adam Wołosz – muzyk, wokalista, autor
tekstów, członek zespołu Droga na Ostrołękę oraz zespołu Zupa
Grzybowa, Radosław Szewczyk – muzyk, instrumentalista, nauczyciel w szkole muzycznej, Ks. Wojciech Kurek – wikariusz
w parafii Goworowo. Komisja wyłoniła najlepszych solistów
i najlepsze zespoły spośród wszystkich uczestników i przyznała nagrody, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie

II miejsce: Dominik Lis (PSP w Wykrocie)
III miejsce: Natalia Plotzke (SP w Pasiekach)
W kategorii soliści szkoła średnia, dorośli:
I miejsce Izabella Depta
II miejsce Wanda Paprocka
III miejsce Marcin Dziełak
Podczas Festiwalu została przeprowadzona loteria dla publiczności. Właściciele „szczęśliwych numerków” otrzymali rośliny ufundowane przez sklep ogrodniczy Agencja Fruti Chem
w Ostrołęce.
Organizatorem Festiwalu są: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Goworowie, Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, Parafia Rzymskokatolicka w Goworowie
Agata Majk
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Wakacyjne remonty w szkole podstawowej w goworowie

Laboratorium chemiczne po remoncie (fot. arch. SP Goworowo)

Czas wakacji, to czas modyfikacji, ulepszeń i kosmetyki pomieszczeń szkolnych oraz zakupy wyposażenia szkoły.
W oczekiwaniu na nowy rok szkolny 2020/2021 dwa miesiące
wakacyjnej kanikuły upłynęły bardzo szybko. W lipcu i sierpniu zrealizowano zaplanowane remonty, dzięki którym trzy
sale lekcyjne w budynku po byłym gimnazjum zyskały nowe

Odświeżone pomieszczenie siłowni (fot. arch. SP Goworowo)

oblicze. Wymiana podłóg, stolarki drzwiowej, odnowienie ścian i sufitów, remont dwóch zapleczy,
renowacja pokoju nauczycielskiego z delikatną
zmianą aranżacji wnętrza, zakup i montaż rolet
zacieniających ze specjalną powłoką odbijającą promienie słoneczne, zakup nowych stolików
uczniowskich i krzesełek z możliwością regulacji
wysokości blatów oraz siedzisk, wymiana tablic
kredowych na antyalergiczne, suchościeralne
z powierzchnią magnetyczną – to przykład zmian,
które mają istotny wpływ na komfort pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
Te modyfikacje są niezbędne nie tylko ze względu na wymogi sanitarne, bezpieczeństwo uczniów
czy nowe trendy w edukacji. To kolejny etap zmian,
które są realizowane ze względu na reformę edukacji
i zmianę lokalizacji uczniów II etapu edukacyjnego
(klasy IV-VIII) w naszej szkole. Obecnie uczniowie klas IV-VIII zajmują sale lekcyjne w budynku
po byłym gimnazjum. To także potrzeba wynikająca
z wieku budynku, który jest już pełnoletni (oddany do użytku w 2002 r.). Oprócz zmian wizualnych, zadbaliśmy również
o kwestie techniczne – z zakresu wyposażenia remontowanych
sal lekcyjnych w najnowsze narzędzia dydaktyczne, które mogą
być wykorzystywane zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak
i zdalnym – na odległość. Stopniowo odchodzimy już od rozwiązań wykorzystania zestawów interaktywnych
w nauczaniu (tablica interaktywna, projektor i zestaw głośników). Aktualnie i w najbliższej przyszłości edukacyjnej to interaktywny monitor dotykowy
stanowi multifunkcyjne wsparcie w realizacji programu nauczania i rozwijania wielu uczniowskich pasji
i zdolności. Dzięki finansowej pomocy Rady Rodziców i Banku Spółdzielczego w Goworowie dwie sale
lekcyjne zostały wyposażone w najnowsze 55-calowe
monitory firmy Iiyama, która jest niezaprzeczalnym
liderem w tej technologii narzędzi ICT.
Oprócz wymienionych wyżej zmian dwa pomieszczenia szkolne doczekały się specjalnej sportowej
wykładziny. To siłownia zlokalizowana na II piętrze
budynku po byłym gimnazjum oraz salka do zajęć
z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, która znajduje się na II piętrze starszej części budynku szkoły
podstawowej.
Jacek Dobrzyński

Wsparcie od samorządu mazowsza na zdalne nauczanie

Gmina Goworowo w partnerstwie z Samorządem
Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. Mazowiecki
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do
nauczania zdalnego w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja
dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży”,Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego
celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach

z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup sprzętu
i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń, mających na
celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.
W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Goworowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów
komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia
wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego oraz pakiet
oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem
szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną
nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00
zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
wynosi: 27 999 840,00 zł.
Jacek Dobrzyński
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Szkoła podstawowa w goworowie szkołą promującą zdrowie
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie po weryfikacji podejmowanych działań i spełnieniu warunków
uczestnictwa, oficjalnie od 20 lipca 2020 r. należy do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Według definicji WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)
zdrowie to nie tylko brak choroby; to stan dobrego samopoczucia
fizycznego, psychicznego i społecznego organizmu. Ideą szkoły
promującej zdrowie jest szkoła, w której społeczność szkolna pracownicy, uczniowie i rodzice:
• podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie
zdrowego środowiska fizycznego i społecznego,
• uczą się, jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną,
rozwój osobisty, społeczny, zawodowy,
• zachęcają innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców,
do podobnych działań poprzez otwartość i dialog, partnerstwo
i współdziałanie.
Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym uczniowie pracując razem z nauczycielami
i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych
ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie
i warunki życia (WHO, 1997).
Od wielu lat Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Goworowie podejmuje szereg działań związanych z promocją
zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu
nauczania i wychowania w szkole. Po zapoznaniu się z zasadami
organizacji i strategii Programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, zauważono wiele wspólnych zasad, sposobów działania łączących
goworowską szkołę z siecią szkół promujących zdrowie. Projekt
ten wydał się idealnym dla kontynuacji pracy i dalszego rozwoju.
Podjęto decyzję uczestnictwa w programie. Powołano koordynatora realizacji programu – Agnieszkę Dąbrowską oraz Szkolny
Zespół Promocji Zdrowia:
Nauczyciele: Elżbieta Bieniecka, Katarzyna Chilicka, Aneta Gąsior,
Agnieszka Kosiorek, Żanetta Korczakowska, Elżbieta Kucharczyk,
Ewa Lubiak, Agnieszka Podleś, Elżbieta Reluga-Grabowska.
Rodzice: Magdalena Bielarczyk, Kamila Strzałkowska.
Pielęgniarka: Edyta Gajda.
Uczniowie: Emilia Ciepierska, Maria Wieczorek, Zuzanna Zięba.
Głównym zadaniem zespołu do spraw promocji zdrowia było
określenie problemów priorytetowych na podstawie diagnozy
potrzeb i zasobów społeczności szkolnej oraz opracowanie planu
działań zmierzających do ich rozwiązania. Na podstawie ankiet
i wywiadów przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów
i reprezentacji rodziców wyłoniono problemy priorytetowe.
Promowanie zdrowego stylu życia

W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w dniu 17 sierpnia 2020r. została podpisana umowa dotacji na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Goworowo w ilości 153,43 Mg. Całkowity
koszt ww. zadania wyniósł 51 865,48 zł, z czego 50 000,00
zł to kwota otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Warszawie.
Wyroby azbestowe zostały odebrane i zutylizowane.
Urszula Dąbrowska

Cel: Zwiększenie wiedzy i rozwój umiejętności promowania
zdrowego stylu życia, a także podejmowanie inicjatyw na rzecz
zdrowia własnego i innych.
Wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych
Cel: Systematyczne promowanie
i wdrażanie zasad zdrowego odżywiania.
Propagowanie aktywnego stylu
życia
Cel: Zwiększenie aktywności ruchowej wśród społeczności szkolnej.
Zadania priorytetowe stanowiły podstawę do zbudowania
Szkolnego Programu Promocji Zdrowia w Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, który został zatwierdzony do realizacji podczas zebrania Rady Pedagogicznej, 26 listopada 2018 r. Głównym celem programu jest stworzenie szkoły
zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny
rozwój poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie
działań dla zdrowia przez całą społeczność szkolną, a także
społeczność lokalną. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Goworowie jest szkołą, która w szczególny sposób propaguje
zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża uczniów w wiedzę
i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną
edukację propagującą zdrowie i promującą zdrowy styl życia,
włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły
jak i ich rodziców. Przekazanie kolejnym pokoleniom wiedzy o
zdrowiu, kształtowanie odpowiednich postaw, może zmienić ich
świadomość w tym zakresie, a tym samym pomóc lokalnie zmieniać rzeczywistość, ułatwiając i kreując prowadzenie zdrowego
stylu życia na każdym etapie i w każdym wieku.
Przed szkołą kolejny etap wytężonej pracy i cel do osiągnięcia.
Szkolny Zespół Promocji Zdrowia liczy na to, że wspólne działania zostaną pozytywnie ocenione przez komisję i uda się zdobyć
wojewódzki certyfikat. Do współpracy w realizacji zaplanowanych zadań zachęcono także rodziców. Bez ich wsparcia i zaangażowania szkoła nie może istnieć i stale się rozwijać!
Jacek Dobrzyński
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Hodowla kryształów cukru.
W czasie zdalnego nauczania zaproponowano uczniom klas 7-mych hodowlę kryształu cukru. Zadaniem było doprowadzić
go do wielkości paznokcia kciuka dorosłego - czyli około 3 cm. Kilkoro uczniów założyło hodowlę kryształu. Jako pierwszy
Maksymilian Mróz, któremu udało się dość szybko wyhodować kryształ do zamówionego rozmiaru. Po wykonaniu zadania
Maks przestał go hodować.
Imponujące
rozmiary
kryształu szklanych naczyniach. 3 czerwca kryształki umieszczając już tylko jeden kryształ
udało się uzyskać uczennicy Aleksandrze miały już ok. 3,2 cm, a 3 lipca 4,4 cm.
w roztworze. Zaczął rosnąć, ale na jego
Dobkowskiej. Oto jej relacja i zdjęcia.
powierzchni pojawiło się wiele małych
Podczas zdalnego nauczania nauczyciel
kryształów, które usuwam. Nie jest już tak
fizyki p. Marek Skierczyński zaproponował
gładki, jak wcześniej, ale jestem bardzo
nam ciekawe doświadczenie, które
ciekawa, ile jeszcze urośnie. Obecnie
polegało na wyhodowaniu kryształów
mierzy 10,3cm.
cukru. Postanowiłam je przeprowadzić.
Pod koniec marca przygotowałam
roztwór
nasycony.
Namoczyłam
wykałaczkę do szaszłyków i obtoczyłam
ją w cukrze, po czym zanurzyłam ją
w roztworze, zwracając uwagę, by nie
dotykała ścian i dna naczynia. Szklankę
nakryłam kawałkiem gazy.
Po dwóch tygodniach, dokładnie
18 kwietnia odkleiłam 7 kryształków,
które miały ok.0,5 mm. Obwiązałam
Kryształy: mniejszy z końca sierpnia i obecny (fot.
je nitką i umieściłam w szklance
A. Dobkowska)
z roztworem nasyconym, który wcześniej
Fot.
1
Początek
hodowli
po
3
miesiącach
(fot.
A.
przygotowałam
(roztwór
nasycony
Dobkowska)
sporządzałam kilka razy podczas
Pomimo że proces trwa długo
eksperymentu).
Po rozmowie z nauczycielem fizyki p. (ponad 6 miesięcy), bardzo cieszę się
Po każdym tygodniu przelewałam Markiem Skierczyńskim postanowiłam z imponującego efektu mojej pracy.
roztwór do nowego czystego naczynia hodować już tylko 2 kryształy. 30 sierpnia
ucz. Aleksandra Dobkowska, kl.8
i przekładałam kryształki, ponieważ robił zakończyłam doświadczenie. Kryształy
Marek Skierczyński
się osad na dnie i ściankach. Kryształki cukru osiągnęły wymiary: 8,5x6,5 cm.
SP w Goworowie
rosły z tygodnia na tydzień, dlatego
Po
dwutygodniowej
przerwie
musiałam umieścić je w oddzielnych postanowiłam kontynuować hodowlę,

„Szkoła dla kreatora” - grant od pse s.a. - odsłona nr ii

programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Wniosek złożony przez
dyrektora Jacka Dobrzyńskiego zyskał akceptację i przychylność
członków Komisji Konkursowej, która doceniła pomysłowość
i innowacyjność przedsięwzięcia, które wpisuje się w strategię
i celowość dotacji. Tym razem wnętrze szkoły zyska zaaranżowaną przestrzeń do rozwoju artystycznego. Kwota wsparcia w wysokości 19 500 zł zostanie przeznaczona na realizację projektu pn.
„Szkoła dla kreatora” - szkolny inkubator talentów artystycznych.
W ramach projektu powstanie szkolna estrada artystyczna jako
enklawa wspierająca potencjał uczniowski i rozwój talentów oraz
pasji w zakresie szeroko rozumianej sztuki. Przewidziane jest
stworzenie STREFY SUKCESU: (S)zkolny (U)czniowski (K)ącik
(C)ałkowitej (E)dukacyjnej (S)atysfakcji oraz STREFY SZTUKI:
(Sz)kolna (T)wórczość (U)czniowskiej (K)ariery (A)rtystycznej.
Celem nadrzędnym jest zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie wystąpień scenicznych i możliwości publicznego prezentowania swojego talentu wokalnego, recytatorskiego, aktorskiego,
oratorskiego, umiejętności gry na instrumencie i plastycznego.
Re-aranżacja przestrzeni II piętra budynku po byłym gimnazjum
rozpocznie się już niebawem, ku zadowoleniu uczniów i nauczycieli, którzy zyskają szczególne miejsce do rozwijania swoich talentów, pasji oraz umiejętności i zdolności artystycznych.

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Goworowie, przy wsparciu finansowym Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., będzie realizowała projekt w ramach

Jacek Dobrzyński
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30 lat samorządu w gminie goworowo c.d.
W poprzednim artykule opisałem genezę przywrócenia
ustroju samorządowego w Polsce oraz przebieg I i II sesji Rady
Gminy Goworowo, na których dokonano wyboru Przewodniczącego Rady, członków Zarządu Rady, wójta gminy i jego zastępców. Teraz chciałbym przypomnieć, kto sprawował w pierwszej
kadencji ważne funkcje w urzędzie i z jakimi wyzwaniami musieli zmierzyć się samorządowcy w początkach swojej działalności.
III sesja Rady Gminy Goworowo składała się z trzech posiedzeń. W porządku pierwszego posiedzenia, które odbyło się
22 lipca 1990 r., znalazły się punkty dotyczące wyboru Kierownika USC, Sekretarza gminy oraz Skarbnika gminy. Radny Stanisław Ciskowski wyraził stanowisko, że to wójt powinien dobierać
sobie współpracowników jako „najlepiej zorientowany”. Radny
Andrzej Kucharczyk zaproponował, aby głosowanie w sprawie
wyboru Kierownika USC było jawne. Za wnioskiem opowiedziało się 15 radnych przy 4 wstrzymujących się od głosu. Radny
Zbigniew Ziarkiewicz zaproponował, aby wszystkie głosowania dotyczące obsadzania tak ważnych stanowisk, odbywały się
w sposób jawny.
Dotychczasowy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Teresa
Jarka przeszła na emeryturę. Wójt Jan Podleś zaproponował na
to stanowisko kandydaturę pani Hanny Damięckiej. Odbyło się
głosowanie, w którym za zaproponowaną kandydaturą opowiedziało się 17 radnych przy 2 wstrzymujących się. Wójt Podleś podziękował radnym za zaakceptowanie proponowanej przez niego
kandydatury Hanny Damięckiej na stanowisko Kierownika USC
i podjęcie uchwały w tej sprawie.
Na stanowisko Sekretarza Gminy wójt Podleś zaproponował
Krystynę Napiórkowską, za kandydaturą której głosowało 17 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu.
Wójt stwierdził, że nadal widziałby na stanowisku Skarbnika
Gminy Teresę Orłowską „osobę odpowiednią i odpowiedzialną”,
ale niestety osiągnęła już wiek emerytalny i chce przejść na zasłużony odpoczynek. Zaproponowała na swoje miejsce Elżbietę
Kołodziejczyk, której osobę wójt zaakceptował i zaproponował
Radzie jej kandydaturę na stanowisko Skarbnika Gminy. Kandydaturę Elżbiety Kołodziejczyk poparło 19 radnych obecnych na
posiedzeniu.
Po ogłoszonej przez Przewodniczącego Rady Gminy Janusza
Gajewskiego przerwie jednogłośnie dokonano wyboru składów
osobowych stałych Komisji Rady Gminy Goworowo. Oto składy
poszczególnych komisji (kolejność zgodnie z protokołem):
1. Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Finansów:
- przewodniczący – Antoni Mulawka
- członkowie – Jan Iwański, Stanisław Ciskowski, Michał Dziełak,
Antoni Rybaczyk.
2. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia:
- przewodnicząca – Elżbieta Kwiecińska
- członkowie –Jan Zięba, Andrzej Kucharczyk, Jerzy Kołodziejczyk, Janina Bąkowska.
3. Komisja Rolnictwa:
- przewodniczący – Zbigniew Ziarkiewicz
- członkowie – Leszek Buczyński, Zdzisław Kapuściński, Jan Kośnik, Jan Kwiatkowski.
4. Komisja Samorządowa Przestrzegania Porządku Publicznego:
- przewodnicząca – Kazimiera Solmińska
- członkowie – Andrzej Mech, Tadeusz Bonikowski, Stanisław
Cudnoch, Andrzej Minota.
Ważnym punktem porządku obrad była „Analiza realizacji
ważniejszych zadań inwestycyjnych na terenie gminy oraz stan
przygotowań do planowanych inwestycji”. W trakcie otwartej

przez przewodniczącego dyskusji głos zabierali kolejni radni,
z wypowiedzi których dowiadujemy się, jakie były w 1990 r. najpilniejsze potrzeby mieszkańców i jakie inwestycje planowano
zrealizować.
Radnego Andrzeja Kucharczyka interesował ostateczny termin ukończenia budowy Szkoły Podstawowej w Lipiance. Radny
Jan Iwański pytał o postępy prac remontowych na drodze Kobylin – Borki. Radny Antoni Mulawka mówił o remoncie budynku Szkoły Rolniczej w Goworowie; „…remont szkoły przebiegał
w miarę sprawnie, zakończmy tę budowę i zadbajmy o plac
i ogrodzenie…”. Zwracał też uwagę na duże koszty remontów
dróg proponując „…aby przynajmniej część dróg była remontowana ze środków własnych samorządów wsi…”. Kolejna sprawa
przedstawiona przez radnego Mulawkę dotyczyła zaopatrzenia
gospodarstw rolnych w wodę. Wyrażał obawę, czy pokrycie 30%
kosztów ogólnych przez rolników nie jest zbyt dużym obciążeniem i czy będą oni w stanie temu sprostać. Pytał też o możliwość pozyskania placu pod budowę nowej szkoły w Kuninie.
Radny Antoni Rybaczyk zwrócił uwagę, że dzieci z Dzbądzka nie
są objęte dowozem do szkoły. Radna Janina Bąkowska poruszyła sprawę budowy GOK – u w Goworowie i świetlicy wiejskiej
w Brzeźnie. Wyrażała niepokój o możliwość sfinansowania tych
inwestycji przez gminę, zaznaczając jednocześnie, że w miejscowości gminnej powinien funkcjonować Ośrodek Kultury. Wójt
Podleś odpowiedział, że jest potrzebny Ośrodek Kultury w Goworowie…ale somo się nic nie zrobi…” i że nadal będzie popierał
czyny społeczne.1 Radna poinformowała też o uzyskaniu dotacji
z Urzędu Wojewódzkiego na dokończenie remontu Szkoły Rolniczej. W sprawie świetlicy w Brzeźnie głos zabrał Radny Antoni
Mulawka, który mówił, „…że zasadne jest skierowanie środków
na ten cel, zwłaszcza, że zaangażowanie w tym temacie wykazują mieszkańcy wsi i pracownicy WOPR- u.” (Wojewódzkiego
Ośrodka Postępu Rolniczego – przyp. P. K.). Przewodniczący
Rady Gminy Janusz Gajewski poinformował, że na posiedzeniu
Zarządu dyr. WOPR Mikłosz poruszył sprawę pałacu w Szczawinie, jego remontu i zagospodarowania (z przeznaczeniem na
siedzibę WOPR – przyp. P. K.). W odpowiedzi radny Antoni
Mulawka dodał, że na dokończenie remontu pałacu potrzeba 3-4
mld złotych (obecnie 300-400 tys. – przyp. P. K.). Radny Andrzej
Kucharczyk zapytał o obiecany jeszcze przez naczelnika Leszczyńskiego remont ul. Przechodniej w Goworowie.
Drugie posiedzenie III Sesji Rady Gminy, odbył się 27 lipca 1990 r. w lokalu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Goworowie
(obecnie ZGK, GOKSiR i Biblioteka – przyp. P. K.). W trakcie obrad dyskutowano na temat Statutu Gminy oraz diet dla
radnych. Radny Mulawka ponownie poruszył sprawę pałacu
w Szczawinie i możliwości jego przejęcia jako własności Skarbu
Państwa. Reprezentując dyr. WOPR, pana Mikłosza zwrócił się z
pytaniem czy Rada Gminy udzieli pełnomocnictwa dla WOPR
do zarządzania obiektem, czy to raczej Gmina przejmie obiekt
i zapewni środki na remont. Radna Janina Bąkowska podkreśliła,
że obiekt w Szczawinie jest wpisany do rejestru zabytków i należy
się zastanowić, pod jakim kątem można pałac zagospodarować.
Przewodniczący Rady Gminy Janusz Gajewski zwrócił uwagę, że
przejęcie wiąże się z ciągłymi pracami remontowymi i co za tym
idzie, ogromnymi kosztami. Radny Ziarkiewicz zaproponował,
aby przekształcić posiadłość w Szczawinie na gospodarstwo rolno-doświadczalne dla potrzeb uczniów Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Goworowie. Przewodniczący Rady zwrócił się do wójta z prośbą, aby na posiedzeniu Zarządu poruszył temat pałacu
w Szczawinie i skontaktował się z konserwatorem zabytków co do
przeznaczenia obiektu oraz przedstawił dane dotyczące kosztów
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remontu. Innym ciekawym tematem była zmiana nazwy ul. Rokossowskiego w Goworowie, która wyprzedziła o 26 lat rozwiązania prawne wprowadzone Ustawą Sejmu z dnia 1 kwietnia 2016
r. „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej”. Radna Janina Bąkowska wyraziła zdanie, że w sprawie nadania nowej nazwy ul. Rokossowskiego należy umożliwić
wyjście z inicjatywą mieszkańcom tej ulicy i zmobilizować ich do
współudziału w poniesionych kosztach (mieszkańcy wybrali na
nowego patrona ulicy długoletniego proboszcza parafii Goworowo, ks. Stanisława Dulczewskiego. Zmiany nazw ulic dokonano
Uchwałą Rady Gminy Goworowo nr. IV/26/90 5 października
1990 r.– przyp. P. K.).
Trzecie posiedzenie III Sesji odbyło się w urzędzie gminy
2 sierpnia 1990 r. Jednym z tematów dyskusji, którą zainicjowała radna Bąkowska, była działalność Wiejskiego Domu Kultury
w Żabinie i potrzeba budowy siedziby Gminnego Ośrodka w Goworowie. Radny Jan Zięba – dyrektor WDK w Żabinie, stwierdził, że dopóki nie powstanie siedziba OK w Goworowie, WDK
w Żabinie spełnia rolę ośrodka gminnego. Przewodniczący Gajewski przypomniał, że nie zostały wykorzystane środki przewidziane na budowę Ośrodka Kultury ze środków OSP w wysokości
ok. 30 mln zł, ponieważ nie było komu zająć się tą sprawą. Radny Mulawka przypomniał, że został powołany Społeczny Komitet Budowy Ośrodka Kultury w Goworowie, została sporządzona
dokumentacja na budowę, zwieziono żwir i na tym prace przerwano. Mówił też o brakach technicznych w złożonym projekcie,
co było powodem nieotrzymania dotacji na budowę. Innym problemem było utworzenie targowiska w Goworowie. Tradycyjne
miejsce handlu na ul. Kościuszki, gdzie odbywały się targi i jarmarki, zostało decyzją naczelnika Ostrowskiego zamienione na
miejsce rekreacji. Usunięto brukową przedwojenną nawierzchnię
i urządzono tereny zielone. Przewodniczący Rady Janusz Gajewski zaproponował, by przywrócić tu handel, wybudować ciąg
handlowy i odsprzedawać poszczególne stoiska osobom zainteresowanym działalnością. Radny Antoni Mulawka zaproponował
podział terenu na niewielkie działki i ich odsprzedaż.
Najwięcej o planowanych w 1990 r. inwestycjach dowiadujemy się z załącznika nr.13 do protokołu z III sesji Rady Gminy,
sporządzonego przez Elżbietę Kołodziejczyk. Przytoczę najciekawsze z nich.
W ramach inwestycji gminnych przyjęto:
1. Kapitalny remont budynku Zasadniczej Szkoły Rolniczej
w Goworowie.
2. Kapitalny remont Szkoły Podstawowej w Lipiance.
3. Budowa budynku Urzędu Gminy w Goworowie.
4. Budowa dróg gminnych w ramach budżetu:
- Kobylin - Borki
- Borki – Kunin.
5. Opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Goworowo.
Ponadto na popieranie czynów społecznych przeznaczono
dotacje z budżetu w wysokości 125 mln zł, z czego na:
- Ogrodzenie szkoły w Damiętach – 1,5 mln,
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- Ogrodzenie szkoły w Żabinie – 3,5 mln,
- Budowa GOK-u w Goworowie – 27 mln,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnie – 13 mln,
- Bieżące remonty dróg gminnych – 5 mln,
Działalność inwestycyjna realizowana w ramach środków wojewódzkich:
1. Melioracje rolne,
2. Zaopatrzenie w wodę- budowa wodociągów.
Realizowano też zadania Programu Ochrony Środowiska ujęte
w Miejscowym Ogólnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego przez Gminną Radę Narodową uchwałą
XXII/97/88 w dniu 26 maja 1988 r. W planie tym między innymi
zatwierdzono i uzyskano zgodę na przeznaczenie gruntów pod:
1. Gminną oczyszczalnię ścieków w Goworowie,
2. Zakładową oczyszczalnię ścieków WOPR w Brzeźnie,
3.Tereny pod wysypiska odpadów gospodarczych w miejscowościach:
- Ponikiew mała – 1,15 ha,
- Brzeźno wieś – 2 ha,
- Kruszewo – 0,02 ha,
- Szczawin – 0,08 ha,
- Daniłowo – 0,05 ha,
- Nogawki – 0,64 ha,
- Lipianka – 0,05 ha,
- Czernie – 0,28 ha,
- Kobylin – 0,14 ha,
- Dzbądzek – 0,05 ha.
Stałym problemem były też remonty budynków szkół położonych na terenie gminy, które w większości wymagały natychmiastowych działań. Ze względu na skromne środki przeznaczone na
ten cel władze stanęły przed wyborem, które szkoły remontować
w pierwszej kolejności.
Plany były ambitne. Niektóre udało się w kolejnych latach wykonać, część z nich doczekała się realizacji dopiero w XXI wieku,
ale są też takie, które nadal czekają na swoją kolej, np. droga Borki-Kunin.
Piotr Kosiorek

1. Czyn społeczny – w okresie PRL nazywano tak nieodpłatne prace wykonywane na rzecz ogółu, zwykle w dni wolne. Czyny społeczne najczęściej
były organizowane przez zakłady pracy, szkoły, organizacje partyjne i młodzieżowe. W czynie społecznym były wykonywane prace, przez niektórych
uważane za zbyteczne, które miały jedynie przekazywać ducha wspólnego
dzieła dla kraju. Realizowano też większe przedsięwzięcia, jak na przykład
budowa naziemnej kolei linowej „Elka” w Chorzowie, a także prace sezonowe (sianokosy, żniwa, wykopki ziemniaków, wykopki buraków cukrowych, zamiatanie jesiennych liści). – źródło Wikipedia

Adres redakcji:
GOKSiR, 07-440 Goworowo, ul Szkolna 16A, tel.(29) 761 52 46
wdolinieorza@gmail.com
Redakcja nie zwraca materiałów niezamieszczonych, a także zastrzega
sobie prawo redagowania i skracania tekstów, zmiany ich tytułów oraz
obróbki zdjęć. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami autorów
tekstów.

