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Ależ to były emocje...!
Drapieżne, dynamiczne wokale…
Charakterystyczne brzmienia gitar…
Gitarowe i perkusyjne improwizacje..
Grupa pasjonatów łącząca za pomocą instrumentów kilka
różnych gatunków muzycznych tworząc jeden – ROCK!

Tego wszystkiego mogliśmy posłuchać na XXVII edycji konkursu pod nazwą „Goworowo na Rockowo”, konkursu przeznaczonego dla zespołów wykonujących wyłącznie muzykę na żywo,
grających każdą odmianę rocka.
W tegorocznej edycji udział wzięło sześć kapel, którym
w sercu gra soczysty rock. Na naszej scenie zaprezentowały
się zespoły m.in. z Warszawy, Lublina, Torunia, a nawet Trójmiasta. Czujne uszy naszej komisji w składzie Adam Wołosz,
Monika Batogowska i Przemysław Zera, przysłuchiwały się
uważnie zadziornym wokalom oraz melodyjnym brzmieniom.
Wysoki poziom sprawił, że komisja miała nie lada wyzwanie, ale
się udało! Zwycięzcami 27. Edycji Przeglądu Zespołów Muzycznych został zespół LOFER z Kadzidła. W gronie laureatów znaleźli się – 1965 z Warszawy i Super Potwór z Gdyni.
Gościnnie na naszej scenie wystąpił niezwykle charyzmatyczny zespół MADMA – zespół młodych pasjonatów i wirtuozów
z naszego regionu.

Całość wydarzenia uświetnił tradycyjny już festiwal kolorów,
oraz atrakcje dla najmłodszych, które zapewnił Marek Radecki Aura.
Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu wspólnie z nami
tworzyli nową historię i dołożyli wszelkich starań, aby te wydarzenie było wyjątkowe. Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie, KGW „Pierożanki” z Żabina, OSP Ponikiew Mała, OSP
Kruszewo, OSP Lipianka, Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja”, Wolontariusze.
Związek Młodzieży Wiejskiej Mazowsze – miło było Was gościć
u nas po raz kolejny.
Dziękujemy wszystkim za pomoc, zwycięzcom i uczestnikom
konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Do zobaczenia za rok !
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Goworowie.
Fundatorzy: Powiat Ostrołęki, GOKSiR w Goworowie, Radio
Oko.
Wydarzenie odbyło się 3 lipca 2022r., na placu handlowo – usługowym przy ul. Henryka Sienkiewicza w Goworowie.
Natalia Ciechowicz
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W Dolinie Orza

Działania inwestycyjne gminy goworowo
Działania inwestycyjne Gminy Goworowo, przewidziane do realizacji w 2022 roku, są na bieżąco realizowane. W tym artykule
chciałbym podsumować aktywność samorządu w tym zakresie za poprzedni rok. Chciałbym podziękować wszystkim osobom,
które swoim działaniem i zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju naszej okolicy. Pomimo wszechobecnych skutków
i ograniczeń, spowodowanych pandemią COVID-19. Podsumowaniem realizacji naszych działań jest bez wątpienia jednogłośne
udzielenie przez członków Rady Gminy Goworowo absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo z tytułu wykonania budżetu
gminy za rok 2021.
W 2021 roku w Urzędzie Gminy Goworowo przeprowadzono łącznie 9 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W ich ramach podpisano 7 umów na
realizację zamówień publicznych, w tym
4 umowy na roboty budowlane, 2 umowy na dostawy i 2 umowy na usługi. W
ramach robót budowlanych podpisano
umowy na realizację:

było przełożenie w pobocze przyłącza kablowego ze stacji transformatorowej „Kruszewo 2” do złącza kablowo-pomiarowego
ZK3a+2P/10zE4453 oraz przestawienie
hydrantu i słupka telekomunikacyjnego.
Całkowita wartość prac zamknęła się kwotą 1 074 745,96 zł, w tym dotacja w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 752 322,17 zł. Inwestycję wykona-

Nowa droga w Kruszewie (fot. arch. UG w Goworowie)

1. „Budowy drogi gminnej w miejscowości Kruszewo, gm. Goworowo”. W ramach
zadania wykonano 1 312,14 mb nowej
jezdni bitumicznej o grubości 9 cm (warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 5 cm oraz
warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm)
i szerokości 5,5 mb z poszerzeniem na
łuku do 7,5 mb. Podbudowę jezdni stanowi warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o gr. 10 cm oraz
warstwa kruszywa łamanego i kruszywa
z rozbiórki istniejącej nawierzchni o gr. 20
cm. Elementami uzupełniającymi jezdnię
są zjazdy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm
oraz pobocze z kruszywa łamanego o gr.
10 cm i szerokości 0,75 mb. Odwodnienie
jezdni stanowi rów o długości 1 264,80
mb, częściowo wypełniony geowłókniną
i tłuczniem, z 18 szt. przepustów o śr.
40 cm (poprzeczne pod drogą i pod zjazdami indywidualnymi). W przebiegu drogi
ustawiono 14 znaków drogowych, poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Z uwagi
na kolizję z elementami jezdni konieczne

ła firma PRD-M „OSTRADA” Sp. z o.o. z
Ostrołęki.
2. „Przebudowy drogi wewnętrznej
w miejscowości Józefowo, gmina Goworowo”. W ramach zadania wykonano 265,56
mb nowej jezdni bitumicznej o grubości
9 cm (warstwa wiążąca asfaltowa o gr.
5 cm oraz warstwa ścieralna asfaltowa o gr.
4 cm) i zmiennej szerokości od 3 do 4 mb.
Podbudowę jezdni stanowi warstwa kruszywa łamanego i kruszywa z rozbiórki istniejącej nawierzchni o zmiennej grubości
do 20 cm. Elementami uzupełniającymi
jezdnię są obustronne pobocze z kruszywa łamanego o gr. 10 cm. Całkowita wartość prac zamknęła się kwotą 97 630,14 zł,
w tym wkład wsi Józefowo w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 13 928,26 zł.
Inwestycję wykonała firma Infrastruktura
BUD-59 Spółka z o.o. z Warszawy.
3. „Budowy linii oświetlenia ulicznego
w Dzbądzku, Kobylinie i Pokrzywnicy
Kolonii, dofinansowanych ze środków

finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – wykonano rozbudowę
oświetlenia ulicznego w ww. miejscowościach o całkowitej wartości 55 350,00 zł,
w tym dotacja w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 27 675,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego wsi Dzbądzek w kwocie
5 000,00 zł. Inwestycję wykonała firma
BEMAR Przedsiębiorstwo Usług Projektowo – Inwestycyjnych Marzena Bębenek
z Rzekunia.
4. „Budowy linii oświetlenia ulicznego
w Brzeźnie, Cisku, Grabowie, Jaworach
Wielkopolu, Pasiekach, Ponikwi Małej,
Rębiszach Działach, Wólce Brzezińskiej
i Kobylinie” – wykonano rozbudowę
oświetlenia ulicznego w ww. miejscowościach o całkowitej wartości 89790,00 zł,
w tym w ramach funduszu sołeckiego
64 722,88 zł. Inwestycję wykonała firma
BEMAR Przedsiębiorstwo Usług Projektowo – Inwestycyjnych Marzena Bębenek
z Rzekunia.
W ramach dostaw podpisano umowy na:
1. „Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej
Straży Pożarnej w Goworowie” – zakupiono fabrycznie nowy pojazd Renault Master z zabudową pożarniczą na potrzeby
prowadzenia ratownictwa drogowego.
Wartość pojazdu wyniosła 255 900,00 zł,
w tym dotacja ze środków Powiatu Ostrołęckiego w kwocie 87 000,00 zł oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego
w kwocie 80 000,00 zł. Pojazd wykonała
firma P.W. BIBMOT BIK Spółka Jawna
z Mielca.
2. „Dostawę oleju napędowego na bieżące potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie na lata 2022 - 2023”
- sukcesywne dostawy oleju napędowego
na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie. Przewidywane zapotrzebowanie na lata 2022 – 2023 wyniesie
170 000 l. Zadanie realizuje firma Benzol
Sp. z o. o. z Ostrołęki.
W ramach usług podpisano umowy na:
1. „Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu gminy
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Goworowo w okresie od 1 lipca 2021 roku
do 31 grudnia 2022 roku” – zadanie obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Goworowo z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz na których
znajdują się domki letniskowe i innych
nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także
z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Goworowie. Zadanie realizuje Zakład Gospodarki
Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp.
z o. o. za kwotę nie wyższą niż 2 238 815,96
zł brutto (rozliczenie z firmą odbywa się
na podstawie faktycznego tonażu zagospodarowanych odpadów).
2. „Udzielenie długoterminowego kredytu
w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem
na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Goworowo” – usługa została udzielona przez Bank Spółdziel-

W Dolinie Orza

Plac zabaw w Pokrzywnicy (fot. arch. UG w Goworowie)

zbędnym zapleczem. Gmina Goworowo
otrzymała dotację w wysokości 990 000,00
zł w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Prace za kwotę 9 975 400,00 zł wykonało konsorcjum

Nowy budynek przedszkola w Goworowie (fot. arch. UG w Goworowie)

czy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie
Mazowieckim za kwotę 341 280,76 zł.
Oprócz ww. inwestycji samorząd zrealizował także inne, dla których ogłoszono postępowania przetargowe pod
koniec 2020 roku. Ukończono prace
w ramach zadania pn. „Budowa budynku
przedszkola i żłobka w Goworowie wraz
z zagospodarowaniem terenu”. Dokonano stosownych odbiorów technicznych
i uzyskano pozwolenie na użytkowanie
obiektu. Na maluchy czeka nowoczesna
baza z 30 miejscami żłobkowymi oraz 100
miejscami przedszkolnymi wraz z nie-

firm BUDIR SYSTEM Sp. z o.o. z Warszawy oraz PPHU IRMA Ireneusz Załęski z
Sabni. Firma MULTI-KOM Andrzej Nakielski za kwotę 753 320,61 zł wykonała
inwestycję „Rozwój gospodarki wodno
- ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew
w Gminie Goworowo - etap V. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźno”, na której realizację Gmina Goworowo
pozyskała dofinansowanie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”,
objętej Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zakres robót objął wykonanie 1715,30 m kanalizacji

grawitacyjnej (w tym w obszarze zlewni PB1: PVC 160 mm – 14,20 m i PVC
200 mm – 637,40 m oraz w obszarze zlewni PB2: PVC 160 mm – 113,40 m, PVC
200 mm – 766,90 m, PVC 250 mm –
183,40 m) oraz 542,00 m kanalizacji tłocznej PE 110 mm; 2 przepompownie ścieków
o wydajności 5,0 l/s wraz ze kompletnym
wyposażeniem i monitoringiem procesu
przesyłu ścieków, sterowaniem, zasilaniem i ogrodzeniem; 59 szt. studni kanalizacyjnych (25 na terenie pierwszej zlewni i
34 na terenie drugiej zlewni) o średnicach przekrojów 425 mm, 1000 mm,
1500 mm, a także inne, niezbędne prace
(np. odwodnienie wykopów, zajęcie pasa
drogowego lub odtworzenie nawierzchni
dróg) przewidziane projektem budowlanym, niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Firma PHU
Monika Łasiewicka z Brzeźna złożyła najkorzystniejszą ofertę na „Budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjnej na terenie dwóch miejscowości gminy Goworowo”. Postępowanie
zostało podzielone na dwie części: „Budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości
Kobylin” o wartości 64 575,00 zł oraz „Budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pokrzywnica” o wartości 69 495,00 zł.
W ramach zamówienia w obu lokalizacjach
zostały wybudowane altany na nawierzchni z kostki betonowej, bezpieczne miejsca
na ognisko wraz z ławkami betonowymi,
place zabaw z piaskową nawierzchnią
bezpieczną i pięcioma elementami zabawowymi (konikiem na sprężynie, karuzelą krzyżową, ważką, huśtawką podwójną,
huśtawką „bocianie gniazdo”), siłownie
zewnętrzne złożone z czterech elementów
montowanych na dwóch słupach (twister
i wioślarz oraz wyciąg górny i orbitrek).
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Całość została uzupełniona elementami
małej architektury: stołami do gry w szachy
i chińczyka wraz z ławkami, pojemnikami
do segregacji odpadów, koszami na
śmieci, ławkami betonowymi, stojakami
rowerowymi, tablicami z regulaminem,
krzewami, trawnikami oraz ogrodzeniem
terenu w Pokrzywnicy. Przedmiot zamówienia został dofinansowany w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów grantowych oraz
operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020. Dofinansowanie pozyskano poprzez Lokalną Grupę Działania „Zaścianek Mazowsza”. Inwestycja pn. „Przebudowy dróg na terenie gminy Goworowo”
została podzielona na 5 części:
Część 1. „Przebudowa drogi w miejscowości Goworówek” - na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403W do
granicy działki 129/18 (długość 287,55 m,
zmienna szerokość jezdni od 4,5 m do 5,5
m). W ramach zamówienia wykonano roboty pomiarowe, regulację wysokościową
studzienek kanalizacji sanitarnej oraz studzienek zaworów wodociągowych wraz
z przestawieniem hydrantu, roboty ziemne – korytowanie z odwozem pozyskanego urobku, warstwę odsączającą o grubości 15 cm po zagęszczeniu, podbudowę
z kruszywa łamanego o grubości 20 cm
po zagęszczeniu, mineralno - bitumiczna warstwę wiążącą o grubości 4 cm
i warstwę ścieralną o grubości 4 cm jezdni
i zjazdów oraz oznakowanie pionowe.

trzy odcinki dróg na granicy miejscowości
Rębisze Parcele, Żabin i Cisk. W ramach
przebudowy drogi gminnej nr 250420W
w msc. Cisk, gmina Goworowo o szerokości jezdni 5,5 m i długości 118,38 m
wykonano roboty pomiarowe, roboty
ziemne (w tym oczyszczenie rowów), korytowanie, podbudowę z kruszywa łamanego
o grubości 5 cm po zagęszczeniu (Zamawiający w latach poprzednich wykonał
roboty rozbiórkowe oraz znaczną część
robót ziemnych i podbudowy z kruszywa łamanego) oraz o grubości 15 cm na
zjazdach, mineralno - bitumiczną warstwę
wiążącą o grubości 5 cm i warstwę ścieralną o grubości 4 cm jezdni oraz obustronne
pobocza z kruszywa łamanego. W ramach
przebudowy drogi gminnej nr 250420W
w msc. Rębisze Parcele, gmina Goworowo
o szerokości jezdni 5,5 m i długości 987,63
m wykonano roboty pomiarowe, roboty ziemne (w tym oczyszczenie rowów),
korytowanie, podbudowę z kruszywa
łamanego o grubości 5 cm po zagęszczeniu (Zamawiający w latach poprzednich
wykonał roboty rozbiórkowe oraz znaczną część robót ziemnych i podbudowy
z kruszywa łamanego) oraz o grubości
15 cm na zjazdach, mineralno - bitumiczną warstwę wiążącą o grubości 5 cm
i warstwę ścieralną o grubości 4 cm jezdni oraz obustronne pobocza z kruszywa
łamanego. W ramach przebudowy drogi
wewnętrznej (dz. nr 1113) w miejscowości Żabin, gmina Goworowo o szerokości
jezdni 3,5 m i długości 420,75 m wykonano roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe i ziemne, korytowanie, podbudowę
z kruszywa łamanego o grubości 20 cm

Nowa droga w Pasiekach (fot. arch. UG w Goworowie)

Prace wykonało PRD-M „OSTRADA”
z Ostrołęki za kwotę 222 128,70 zł;
Część 2. „Przebudowa drogi w miejscowości Rębisze Parcele – Cisk” - wykonano

po zagęszczeniu, mineralno - bitumiczna
warstwę wiążącą o grubości 4 cm jezdni,
obustronne pobocza z kruszywa łamane-

go o grubości 4 cm po zagęszczeniu oraz
regulację studzienek zaworów wodociągowych i oznakowanie pionowe. Prace wykonało PRD-M „OSTRADA” z Ostrołęki
za kwotę 734 454,40 zł.
Część 3. „Przebudowa drogi w miejscowości Żabin” – zrealizowano przebudowę
drogi wewnętrznej (dz. nr 376) w miejscowości Żabin, gmina Goworowo o szerokości jezdni 3,5 m i długości 760,18 m,
w ramach której zostały wykonane roboty
pomiarowe, roboty rozbiórkowe i ziemne, korytowanie, podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości od 10 cm do
15 cm po zagęszczeniu i łamanego o grubości od 20 cm do 25 cm po zagęszczeniu,
mineralno - bitumiczna warstwa wiążąca
o grubości 4 cm jezdni, obustronne pobocza z kruszywa łamanego o grubości
4 cm po zagęszczeniu, odcinek przejściowy z kruszywa łamanego o grubości
20 cm po zagęszczeniu, regulacja studzienek zaworów wodociągowych oraz
oczyszczenie przepustów z namułu. Prace
wykonało PRD-M „OSTRADA” z Ostrołęki za kwotę 245 305,85 zł. Na realizację
zadania Gmina Goworowo pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa
Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w kwocie 57 638,24 zł.
Część 4. „Przebudowa drogi gminnej
(działka nr 465) w msc. Ponikiew Mała
oraz przebudowa ul. 3 Maja w msc. Pasieki, gmina Goworowo” - przebudowa drogi gminnej (dz. nr 465) w miejscowości
Ponikiew Mała o szerokości jezdni 3,5 m
i długości 299,02 m oraz ul. 3 Maja w miejscowości Pasieki o szerokości jezdni 3,0 m
i długości 99,83 m. W ramach odcinka
drogi w miejscowości Ponikiew Mała Zamawiający w latach poprzednich wykonał
roboty rozbiórkowe i ziemne, rów francuski i odwodnienie oraz część podbudowy
z kruszywa łamanego. W ramach obecnego zamówienia wykonane zostały roboty
pomiarowe, regulacja pionowa studzienek
zaworów wodociągowych, podbudowa
z kruszywa łamanego o grubości 5 cm po
zagęszczeniu, warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości
5 cm jezdni, obustronne pobocza z kruszywa łamanego o grubości 5 cm oraz oznakowanie pionowe. W ramach ul. 3 Maja
w miejscowości Pasieki wykonano roboty
przygotowawcze, roboty ziemne – korytowanie z odwozem pozyskanego urobku,
warstwę odsączającą o grubości 10 cm
po zagęszczeniu, podbudowę z kruszywa
łamanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu, mineralno - bitumiczną warstwę wią-
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żącą o grubości 5 cm jezdni, obustronne
pobocza z kruszywa łamanego o grubości
5 cm oraz oznakowanie pionowe. Prace wykonała firma Drogi Mazowieckie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z ostrołęki za kwotę
95 858,08 zł.
Część 5. „Budowa drogi w miejscowości
Goworowo (ul. Witosa)”. Początek przedmiotowej drogi znajduje się na placu do
zawracania na wysokości działki nr 639
(km 0+072,01), a koniec w istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. Witosa na wysokości zjazdu na posesję nr 159/6 (km
0+222,63). Wcześniej zostało wykonane
odwodnienie w działce nr 646. W ramach
zamówienia wykonane zostały roboty
przygotowawcze, roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne, podbudowa z kruszywa
naturalnego i łamanego o różnych grubościach, mineralno - bitumiczna warstwa
wiążąca o grubości 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm jezdni, nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 6 cm
i 8 cm na podbudowie z kruszyw i podsypce
cementowo – piaskowej wraz z obrzeżami
i krawężnikami, nawierzchnia utwardzona
z płyt betonowych ażurowych o grubości
10 cm na podbudowie z kruszyw i podsypce cementowo - piaskowej, pobocze z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji
sanitarnej oraz studzienek zaworów wodociągowych wraz z przestawieniem hydrantu oraz odwodnienie w części ul. Witosa (działki nr 161/3, 160/3, 159/3, 167,
224/1, 158/10, 158/12 i 158/11) ze zrzutem
wód w ul. Dulczewskiego. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODBUD” Mieczysław Wojtkowski
z Różana za kwotę 258 606,21 zł.
W ostatnim roku realizowane zostało osiem zadań lokalnych, na które pozyskaliśmy dofinansowania z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2021”. Firma Handlowo Usługowa LECH – MAR Mariusz
Bałazy wykonała nowy dach na budynku
świetlicy w Żabinie wraz z jego dociepleniem wełną mineralną. Wartość prac
to 37 567,00 zł, w tym 10 000,00 zł dotacji i 27 567,00 zł z funduszu sołeckiego
wsi Żabin. Firma Usługowo – Handlowa
„KATEX” Renata Brzozowska wykonała
modernizację pomieszczenia nad garażem
OSP w Pasiekach na potrzeby świetlicy
wiejskiej. Wartość prac to 23 760,00 zł,
w tym 10 000,00 zł dotacji i 13 760,00 zł
z budżetu Gminy Goworowo. Firma Usługi Remontowo – Wykończeniowe Mariusz
Mikołajczyk wykonała remont łazienek
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i świetlicy wiejskiej w Szczawinie. Wartość
prac to 22 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł
dotacji i 12 000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Szczawin. Firma SPEC-BET Łukasz
Lenkiewicz za kwotę 21 000,00 zł wykonała remont podłogi w świetlicy w Pokrzywnicy, polegający na wylaniu nowych
posadzek wraz z przegrodą termiczną. Ponadto za kwotę 8 084,37 zł zakupiono klej
i terakotę, która zostanie ułożona w świetlicy. Na wartość zadania składa się dotacja
w kwocie 10 000,00 zł, 12 885,49 zł z funduszu sołeckiego wsi Pokrzywnica i 6 198,88
zł z budżetu Gminy Goworowo. Firma
COMES SOKOŁOWSCY s. j. za kwotę
15 099,48 zł wykonała dostawę elementów
wyposażenia placu zabaw w Ponikwi Małej Kolonii. Firma Usługowo – Handlowa
„KATEX” Renata Brzozowska za kwotę
3 437,50 zł dokonała odkrzaczenia i wyrównania terenu, a także wykonała miejsce utwardzone z kostki brukowej pod stół
z ławkami. ZGK w Goworowie za kwotę
1 463,02 zł dokona montażu zakupionych
urządzeń i wyposażenia. Całkowita wartość prac to 20 000,00 zł, w tym 10 000,00
zł dotacji i 10 000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Ponikiew Mała Kolonia. Firma
BEMAR Przedsiębiorstwo Usług Projektowo – Inwestycyjnych Marzena Bębenek
za kwotę 55 350,00 zł wykonała „Rozbudowę oświetlenia ulicznego i montaż lamp
solarnych wzdłuż dróg gminy Goworowo”,
część 1 – Budowa linii oświetlenia ulicznego w Dzbądzku, Kobylinie i Pokrzywnicy Kolonii. Pozyskano dotacje w kwocie
9 840,00 zł (Dzbądzek), w kwocie 8 979,00
zł (Kobylin) i w kwocie 8 856,00 zł (Pokrzywnica Kolonia). W ramach funduszu
sołeckiego wsi Dzbądzek została przeznaczona kwota 5 000,00 zł. Dla ośmiu wyżej
wymienionych wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2021” zostały przygotowane
i złożone w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego stosowne
sprawozdania i wnioski o płatność.
Wiele zadań zrealizowanych zostało
dzięki finansowaniu w ramach funduszu
sołeckiego poszczególnych miejscowości, przy współudziale środków z budżetu
Gminy Goworowo. W Borkach wykonano
remont dróg. W Brzeźnie wykonano remont dróg, zakupiono nowe lampy oświetlenia ulicznego, zagospodarowano część
terenu na osiedlu oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy. W Brzeźnie Kolonii
zakupiono blachę na remont pokrycia
dachowego świetlicy. W Cisku wykonano
remont dróg polnych i zakupiono uliczne

lampy solarne. W Czarnowie środki sołeckie przeznaczono na podziały gruntów
pod budowę drogi oraz remont dróg lokalnych. W Czerniach zakupiono materiały i wykonano część elewacji na budynku
świetlicy. W Damiętach wykonano projekt
rozbudowy drogi i zakupiono lampy solarne na plac wiejski. W Daniłowie dokonano
remontu drogi oraz przeznaczono znaczną część środków na potrzeby sołectwa
Szczawin. W Dzbądzku wykonano projekt
rozbudowy drogi i dobudowano oświetlenie uliczne. W Gierwatach wykonano
korytowanie pasa drogowego pod przyszłą
nawierzchnię asfaltową. W Goworowie zakupiono wyposażenie i zagospodarowano
teren przy świetlicy, wykonano dwa progi zwalniające oraz projekty budowlane
dwóch dróg lokalnych. W Goworówku
przeznaczono wszystkie środki na budowę
jednej z dróg asfaltowych. W Górach wykonano końcowy etap oczyszczenia stawu
wiejskiego. W Grabowie dokonano wycinki drzewa z pasa drogowego, wykonano
remont dróg polnych oraz zamontowano
3 szt. lamp solarnych i lustro drogowe.
W Grodzisku Małym wykonano remont
dróg żwirowych. W Jaworach Podmaściu
ustawiono tablice informacyjne i wykonano remont dróg polnych. W Jaworach Starych wykonano remont dróg polnych. W
Jaworach Wielkopolu dokonano budowy
oświetlenia ulicznego i zagospodarowania
terenu placu zabaw. W Jemielistem zakupiono grunt i wykonano projekt budowlany zagospodarowania terenu na potrzeby
sołectwa. W Józefowie przeznaczono środki na przebudowę drogi Józefowo – Ponikiew Duża. W Jurgach zakupiono grunt
pod budowę drogi. W Kaczce wykonano
remont kolejnej części pomieszczeń po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem
na świetlicę wiejską. W Kobylinie wykonano pobocze drogowe i zakupiono garaż
blaszany. W Kruszewie wykonano jezdnię asfaltową na drodze od strony Jawor
Podmaścia. W Kuninie wykonano kolejny
etap zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy altanie i siłowni zewnętrznej.
W Lipiance wykonano podbitkę do pokrycia dachowego na remizie OSP oraz
remont drogi. W Ludwinowie zakupiono
grunt pod plac zabaw i miejsce spotkań.
W Michałowie prowadzono prace remontowe na drogach lokalnych. W Nogawkach
zagospodarowano dalszą część skwerku na
głównym skrzyżowaniu dróg i wykonano
remont drogi lokalnej. W Pasiekach zlecono przygotowanie projektu budowlanego
rozbudowy ulic oraz zakupiono materiały
oświetlenia drogowego. W Pokrzywnicy
wykonano nową instalację elektryczną,
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posadzki oraz zakupiono terakotę do budynku świetlicy. W Pokrzywnicy Kolonii
zlecono wykonanie projektu drogowego
i wykonano remont drogi. W Ponikwi Dużej wykonano elewację świetlicy wiejskiej.
W Ponikwi Małej zakupiono 2 lampy solarne, wyposażenie dla OSP oraz dofinansowano budowę nawierzchni asfaltowej na
ulicy łączącej Ponikiew Małą z Pasiekami.
W Ponikwi Małej Kolonii zamontowano
elementy placu zabaw oraz wykonano remont drogi. W Rębiszach Działach zakupiono uliczne lampy solarne. W Rębiszach
Kolonii wykonano altanę wraz z podstawą
z kostki brukowej na placu zabaw. W Rębiszach Parcelach zakupiono lustro i znaki drogowe oraz wykonano remont dróg.
W Struniawach wykonano altanę wraz
z utwardzeniem i zakupiono kosz na śmieci. W Szarłacie wykonano kolejną część
poboczy przy drodze przez wieś. W Szczawinie wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej oraz zamontowano wiatę
przystankową. W Wólce Brzezińskiej zakupiono materiały do budowy oświetlenia
ulicznego oraz wykonano remont dróg.
W Wólce Kunińskiej wykonano ogrodzenie działki wiejskiej. W Zaorzu ustawiono
próg zwalniający, lustro drogowe oraz tablice informacyjne. W Żabinie wykonano
remont dachu wraz z dociepleniem oraz
przyłącze wody i montaż szamba do budynku świetlicy wiejskiej.
W 2021 roku realizowano także
wiele mniejszych przedsięwzięć. Przy
świetlicach w Czarnowie i Kobylinie
ułożono kostkę brukową. Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie za kwotę
60 000,00 zł wykonał sieć wodociągową w
obrębie Smólnika i Ludwinowa, za kwotę
40 000,00 zł wybudował sieć wodociągową
w Cisku, za kwotę 140 000,00 zł wykonał
sieć wodociągową w Gierwatach, Grabowie i Damiętach. Za kwotę 10 000,00
zł zamontowano balustrady ze stali nierdzewnej na schodach i piętrze budynku
świetlicy OSP Kruszewo. Firma Sanprod
Sp. z o.o. za kwotę 32 000,00 zł wykonała centralne ogrzewanie w części bojowej
budynku OSP Kruszewo, polegającego
na demontażu instalacji kotłowni olejowej w budynku byłej Szkoły Podstawowej
w Kruszewie i jej montażu wraz z uruchomieniem w garażu OSP Kruszewo wraz
ze wszystkimi robotami towarzyszącymi.
Prace zostały dofinansowane w kwocie
25 000,00 zł ze środków województwa
mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021”.
Za kwotę 20 000,00 zł Firma BEMAR
z Rzekunia wykonała remont instalacji
elektrycznej w budynku OSP Kunin. W ra-

mach bieżącego utrzymania dróg Zakład
Gospodarki Komunalnej w Goworowie
prowadził także miejscowe dożwirowania dróg lokalnych. Zamontowano także
nowe okna w lokalach socjalnych w Ponikwi Dużej i Żabinie oraz zakupiono kasy
fiskalne do autobusów gminnych.
W trakcie ubiegłego roku zlecono także przygotowanie projektów budowlanych
pod kolejne zamierzenia inwestycyjne.
Projektami budowlanymi zostaną objęte
nowe sieci wodociągowe: odcinek Grodzisk Mały – Wólka Brzezińska (ok. 500
m), przedłużenie sieci przy głównej drodze w Jemielistem (ok. 225 m), działki nr
131/3 i 131/14 oraz 253/7, 253/10 i 254/1
(ok. 450 m). Natomiast projekty na nowe
nawierzchnie asfaltowe zostały zlecone dla
ul. Lawendowej i ul. Wrzosowej w Goworowie, działki nr 356/1 w Dzbądzku, działki nr 120 w Goworówku, działek nr 36
i 26/3 w Damiętach oraz działek nr 35/3
i 35/4 w Pokrzywnicy.
W zakończonym roku wiele pracy
poświęcono na ubieganie się o środki
zewnętrzne na sfinansowanie przedsięwzięć samorządowych. Na początku roku
Gmina Goworowo złożyła dwa wnioski
o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane
w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Przygotowano
dokumentację na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w części miejscowości Brzeźno
o wartości 1 466 772,76 zł (wnioskowana
pomoc 1 173 418,20 zł) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z osiedlową
oczyszczalnią ścieków w Ponikwi Małej
o wartości 545 874,00 zł (wnioskowana pomoc 436 699,20 zł). Niestety żaden z wniosków nie uzyskał akceptacji oceniających.
Wystąpiono do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie na
„Budowę drogi gminnej w miejscowości
Kruszewo, gm. Goworowo” oraz „Przebudowę ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej
w Goworowie wraz z budową oświetlenia
ulicznego i przebudową kanalizacji deszczowej”. Złożona dokumentacja została
pozytywnie oceniona, a Gminie Goworowo przyznano dofinansowanie w kwocie
459 418,00 zł (Kruszewo) i 456 700,19 zł
(Goworowo). Dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Gierwaty, gm. Goworowo” został przygotowany wniosek o wsparcie finansowe
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, prowadzonego przez Wojewodę
Mazowieckiego. Złożenie dokumentacji
zakończyło się połowicznym sukcesem,

ponieważ w ramach zatwierdzonej rezerwowej listy rankingowej (14 miejsce) przewidziano dla Gminy Goworowo dotację
w wysokości 296 857,70 zł przy kosztorysowej wartości zadania w kwocie 424
082,44 zł. Dzięki złożonym wnioskom
Gmina Goworowo pozyskała dotacje
na zakupu nowego lekkiego specjalnego
samochodu ratownictwa technicznego
z funkcją gaśniczą dla OSP Goworowo.
Dotacja ze środków Powiatu Ostrołęckiego wyniosła 87 000,00 zł, natomiast
ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego w programie OSP-2021
wyniosła 80 000,00 zł. Wartość zakupionego pojazdu to 255 900,00 zł. W ramach
zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” Gmina Goworowo pozyskała ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 25 000,00 zł
na wykonanie centralnego ogrzewania w
części bojowej budynku OSP Kruszewo.
W ostatnim roku przygotowano i złożono osiem wniosków o dofinansowanie
z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”,
dzięki którym pozyskaliśmy środki na
opisane wcześniej działania w sołectwach
Dzbądzek, Kobyli, Pasieki, Pokrzywnica, Pokrzywnica Kolonia, Ponikiew Mała
Kolonia, Szczawin i Żabin. Samorząd
skompletował stosowną dokumentację dla
trzech wniosków w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Gmina Goworowo ubiegała się o 4 500 000,00 zł dofinansowania na
budowę nowej hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Goworowie w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”, o 930 000,00 zł
na budowę drogi gminnej w miejscowości Jurgi oraz 1 700 000,00 zł na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Sukcesem i promesą inwestycyjną zakończył
się proces dotacji na budowę hali sportowej. W odpowiedzi na ogłoszony przez
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie konkurs na
dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych uzyskano pomoc finansową
w kwocie 164 000,00 zł na przebudowę
drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka
Brzezińska. W ramach naboru wniosków
w programie „Cyfrowa Gmina”, Gmina
Goworowo pozyskała 246 330,00 zł dotacji na rozwój technologii cyfrowych przez
samorządy w celu lepszego zaspokojenia
potrzeb mieszkańców.
Marek Radecki
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Wotum zaufania i absolutorium dla wójta
28 czerwca 2022r. podczas XLIX sesji Rady Gminy Goworowo wójt gminy Goworowo Piotr Kosiorek uzyskał wotum zaufania. Rada jednogłośnie udzieliła mu także absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

(fot. arch. GOKSiR Goworowo)

Wójt po przedstawieniu Radzie Gminy Goworowo „Raportu o stanie Gminy
za 2021 r.”, który obejmuje podsumowanie
działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, progra-

mów i strategii oraz uchwał Rady Gminy,
uzyskał jednogłośnie wotum zaufania.
Rada po zapoznaniu się również ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym

gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego gminy i stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej – podjęła uchwałę o udzieleniu
absolutorium wójtowi gminy Goworowo
- Piotrowi Kosiorkowi.Tu radni również
byli jednomyślni i udzieli Wójtowi absolutorium za 2021 rok.
Udzielenie absolutorium oznacza
stwierdzenie prawidłowości finansowego
działania samorządu, co wiąże się z odpowiednim zarządzaniem środkami publicznymi. Sesja absolutoryjna jest jedną
z najważniejszych w roku. Wówczas radni
decydują o przyjęciu sprawozdania finansowego za miniony rok, a także rozliczają
zrealizowane inwestycje i zadania realizowane przez Wójta.
Po udzielonym absolutorium wójt podziękował radzie za jego udzielenie, podkreślając, że dołoży wszelkich starań, by
sprawozdanie finansowe za 2022 rok nie
było gorsze od ubiegłorocznego. Powiedział też, że jednogłośne poparcie dla jego
działań jest efektem wspólnej pracy wójta
i Rady Gminy.
Kamila Lipka

Praca rady gminy goworowo w ii kwartale 2022 r.
29 marca 2022 r.odbyła się XLV sesja Rady Gminy Goworowo, na której podjęto uchwały w sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2022 – 2031;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022–
wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach gminy na rok
budżetowy 2022.
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Goworowo, położonej w obrębie Goworówek, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 126/1 o pow. 0,36 ha – w związku ze złożonym wnioskiem przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie w sprawie ustanowienia przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Goworowo, położonej
w obrębie Goworówek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 126/1 o pow.0,36 ha granicy działki należało podjąć
stosowną uchwałę. Łączna długość gazociągu na nieruchomości
z proponowanym przebiegiem wynosi 142,00 m w pasie o szerokości 1 m. Służebność przesyłu ma odpłatny charakter, a ustalenie
wynagrodzenia za ustanowienie służebności nastąpi na podstawie operatu szacunkowego.
- w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej - ustalenie przebiegu drogi pozwala na jednoznaczne określenie jej usytuowania
w terenie ze szczególnym zwróceniem uwagi na punkt początkowy drogi, miejscowości, przez którą przebiega i określenie miejsca
zakończenia odcinka drogi. Podjęcie uchwały podyktowane jest
koniecznością uregulowania przebiegu drogi gminnej 250413W

Rębisze Parcele – Jawory Podmaście –
Lipianka – dr. (Goworowo – Kamianka)
w związku uprzednim wyłączeniem przez
Radę Gminy Goworowo jej części z użytkowania jako drogi publicznej. Odcinek
drogi od Kruszewa do Lipianki jest przedmiotem zamiany gruntów z Lasami Państwowymi.
- w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Goworowo na lata 2022 – 2025” - uchwała jest koniecznością dostosowania zapisów ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad nimi, wprowadzających obowiązek sporządzenia przez wójta gminnego programu opieki nad
zabytkami na okres 4 lat, a następnie jego przyjęcia przez radę
gminy. „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Goworowo na lata 2022-2025” jest kontynuacją programu przyjętego
na lata 2018-2021”. Program uzyskał pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.
- w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Kółko - miejscowość Kółko jest częścią miejscowości Wólka Kunińskiej. Po
wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości,
ulic i adresów, zgodnie z § 6 ust. 4 tego aktu aktualnie nie można
prowadzić numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. W związku z powyższym organ prowadzący ewidencję
miejscowości, ulic i adresów powinien dokonać przenumerowa-
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nia numeracji porządkowej budynków. W tym przypadku, gdy
miejscowość Kółko będzie oddzielona od miejscowości Wólka
Kunińska, stanie się samodzielną miejscowością, co za tym idzie,
nie ma potrzeby przenumerowania numeracji porządkowej.W
przypadku wniosku dotyczącego ustalenia nazwy miejscowości
zamieszkanej, rada gminy jest obowiązana przeprowadzić w tej
sprawie konsultacje społeczne z mieszkańcami tej miejscowości.
Przeprowadzone konsultacje wskazały, iż wszyscy mieszkańcy
biorący udział w konsultacjach społecznych opowiedziały się za
pozostawieniem nazwy miejscowości Kółko.
- w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
- edycja 2022 - na podstawie przepisów Ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z dnia
23 października 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej przygotowano program, obejmujący zapewnienie
usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy
ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez pomoc
w załatwianiu spraw urzędowych i korzystaniu z dóbr kultury.
Program kierowany jest do osób dorosłych niepełnosprawnych,
którzy poprzez swoją niepełnosprawność mają ograniczoną
możliwość samodzielnej egzystencji.
- w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 - na podstawie przepisów ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało program, obejmujący zapewnienie
usługi wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i dorosłymi osobami
niepełnosprawnymi, które mają największe potrzeby w zakresie
zdrowia i pielęgnacji oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Program do członków rodzin lub opiekunów, którzy muszą
podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie
w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wymagają
wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu
opieki nad niepełnosprawnym domownikiem.
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Goworowo na lata 2022 – 2026 - ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę
obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów z uzależnieniami. Obowiązek
ten dotychczas realizowany był poprzez corocznie uchwalany
Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2022 – 2026. W związku z powstaniem
Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom należało
stworzyć i uchwalić jeden program obejmujący rozwiązania
problemów alkoholowych i narkomanii.
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2022-2026 - przemoc w rodzinie jest zjawiskiem wieloaspektowym i przez to trudnym do przezwyciężenia. Ponadto, aby działać skutecznie konieczna jest jednoczesna praca ze
sprawcą jak i ofiarą przemocy. Za skutecznością podejmowanych
działań przemawia jednoczesne współdziałanie wielu instytucji.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 wyznacza cele
i działania, których wdrożenie w znaczny sposób przyczyni się
do zniwelowania problemu przemocy w rodzinie oraz zminima-
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lizuje jego skutki.
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo na lata 2022-2028– w strategii zostały
wyznaczone działania w obrębie celów strategicznych i operacyjnych z uwzględnieniem następujących priorytetów, tj. przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności, zapobieganie
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, wspieranie rodzin i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie, wspieranie osób
starszych i niepełnosprawnych, zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa
publicznego mieszkańcom gminy, rozwój kapitału społecznego
i ludzkiego. Poprzez te cele Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy w Goworowie rozszerza i pogłębia formy
pracy socjalnej, współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz
instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej takimi jak: edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne.
11 kwietnia 2022 r. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Goworowo, na której podjęto uchwały w sprawach:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo” - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu przyczyni się
do poprawy stanu technicznego oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej na odcinku od Goworowa do ronda
w Ponikwi Dużej.
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r.zgodnie z Ustawą o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować planowany deficyt budżetu
i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów poprzez zaciągnięcie kredytu. Zgodnie z planem przychodów na 2022 rok, określonego uchwałą
budżetową na 2022 rok Rady Gminy Goworowo, zaplanowano
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kredyt zostanie
przeznaczony na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych:
dotacje dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 766.000,00 zł,
przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie
434.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł.
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2022 – 2031;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022–
wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach gminy na rok
budżetowy 2022.
- w sprawie zasad, na jakich radnemu rady gminy przysługują
diety - dieta radnego winna określać konkretną kwotę za udział
w każdym odbytym posiedzeniu sesji czy też komisji w ustalonej
kwocie, która ulega proporcjonalnemu obniżeniu z uwzględnieniem wszystkich dni w miesiącu kalendarzowym za każdy dzień
niewykonywania funkcji określonej w uchwale. Uchwała ma na
celu ustalenie zasad, na jakich radnemu przysługują diety, w sposób zgodny z obowiązującą w tej materii doktryną i orzecznictwem. Przysługująca radnym dieta stanowi rekompensatę utraconego wynagrodzenia, a ustalając dietę w formie miesięcznego
ryczałtu musi się ona odbyć w sposób nie budzący wątpliwości.
- zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości - 15.07.2020 r. uchwałą Rady Gminy
Goworowo z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
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dokonanie darowizny nieruchomości, Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Ostrołęckiego
prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Brzeźno
Wieś, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki
nr 392 i 143/1 o pow. 0,35 ha i 0,0351 ha, stanowiących własność
gminy Goworowo. Przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego było
przekazanie Powiatowi Ostrołęckiemu w/w działek na realizację
zadań związanych z budową infrastruktury drogowej oraz mostu
na rzece Orz pomiędzy miejscowościami Brzeźno i Pokrzywnica.
- w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe - zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na
której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy
uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z
obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
30 marca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2021 r. wyniósł 2061,93 zł.
- w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok
2022 - projekt uchwały jest następstwem realizacji programu
finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19. Na podstawie przepisów ustawy
przygotowano program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok
2022, obejmujący zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów
w wieku 65 lat i więcej, przez świadczenie usług wynikających
z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się
we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia
bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw.
„opieki na odległość”. Adresatami programu są seniorzy, którzy
mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu
na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa
domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są
w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Środki finansowe
na realizację programu pochodzić będzie w całości z Funduszu
Przeciwdziałania COVID – 19.W ramach programu gmina
będzie korzystała z MODUŁU II, czyli świadczenia usług tzw.
„opieki na odległość”, przy użyciu „opasek bezpieczeństwa”.
28 kwietnia 2022 r. odbyła się XLVII sesja Rady Gminy
Goworowo, na której podjęto uchwałę w sprawie zmian
w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022– wprowadzono zmiany
w dochodach i wydatkach gminy na rok budżetowy 2022.
13 czerwca 2022 r.odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy
Goworowo, na której podjęto uchwały w sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2022-2031;
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2022–
wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach gminy na rok
budżetowy 2022.
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości - zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne,
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a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem
Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między
tymi jednostkami. Działka o nr 679 położona w obrębie Szczawin zgodnie z ustaleniami w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Goworowo, położona jest
w linii ciągu drogi powiatowej ( nr 2573W) Goworowo – Ponikiew Duża – Kunin, oznaczonej symbolem 10 KZ i powinna
w linii rozgraniczającej osiągać szerokość 20 m i przeznaczona
jest pod drogę powiatową.
- w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego - stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja
1990 r. przepisy wprowadzające Ustawę o samorządzie terytorialnym i Ustawę o pracownikach samorządowych gminy sporządzają spisy inwentaryzacyjne mienia. Spisy, o których mowa
sporządzane są przez komisje inwentaryzacyjne. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego jest niezbędne do
sporządzenia inwentaryzacji nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 145 o pow. 0,21 ha,
położonej w obrębie Rębisze Kolonia, gm. Goworowo. W skład
dotychczasowej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego powołana była osoba, która obecnie przebywa na urlopie wychowawczym.
- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ze
środków budżetu gminy Goworowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania - Gmina Goworowo otrzymała z budżetu państwa kwotę
3 833 948,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, która musi
być w najbliższym czasie wykorzystywana na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej. Przystępując do
wydatkowania tych środków wskazane jest, aby oprócz dalszej
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, znacząca pomoc samorządu była kierowana dla mieszkańców na
inne formy zagospodarowania ścieków bytowych, czyli przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dotychczasowa pomoc finansowa
w kwocie 2 500,00 zł, udzielana na budowę takich oczyszczalni
w ramach uchwały LIV/304/18 Rady Gminy Goworowo z dnia
28 września 2018 r.w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków
budżetu gminy Goworowo dotacji celowych na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania, była
stosunkowo niska w odniesieniu do szacunkowego kosztu instalacji, która obecnie, w zależności od liczby domowników, waha
się w granicach od 10 000,00 zł do 15 000,00 zł. Przeprowadzane
dotychczas nabory zamykały się liczbą kilku wniosków. Mieszkańcy najczęściej wybierali najtańsze zbiorniki. Biorąc pod uwagę koszty dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, a docelowo także konieczność budowy kolejnych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Goworowo, dodatkowe wsparcie formy przydomowego oczyszczania ścieków bytowych jest nad wyraz uzasadnione.
- w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Goworowie poprzez zmianę jego siedziby – podjęcie uchwały wynika z potrzeby przeniesienia Przedszkola Samorządowego w
Goworowie wraz ze składnikami majątkowymi z siedziby przy
ul. Szkolnej 11, 07-440 Goworowo do nowego budynku pod
adresem Goworówek 43b, 07-440 Goworowo. Procedura przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2022 r. Przedszkola Samorządowego w Goworowie rozpoczęła się od podjęcia w dniu 15 lutego
2022 r. przez Radę Gminy Goworowo uchwały intencyjnej
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego
w Goworowie ul. Szkolna 11 poprzez zmianę jego siedziby.
Uchwała ta jednocześnie upoważniła wójta Gminy Goworowo do
dalszego postępowania przewidzianego w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Wobec powyższego o za-
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miarze przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Goworowie zawiadomiono rodziców dzieci. Wójt wystąpił również
z wnioskiem o opinię do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, który postanowieniem z dnia 29 marca 2022 r. pozytywnie zaopiniował uchwałę intencyjną. Powyższa uchwała dnia 19 kwietnia
2022 r. została również wysłana do Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” z prośbą o jej zaopiniowanie. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Goworowie ul. Szkolna 11 poprzez zmianę jego siedziby, który postanowieniem z dnia
29 marca 2022 r. pozytywnie zaopiniował powyższą uchwałę,
następstwem tejże uchwały jest podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest gmina Goworowo.
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - podjęcie nowej uchwały
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą
środków komunikacji elektronicznej wynika ze zmiany przepisu art. 6j ust.3b o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
który nakazuje pobierać opłatę za rok „ od domku letniskowego
na nieruchomości”, a nie jak dotychczas opłatę za rok „od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy”. Art. 6n ust.
1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje Radę Gminy Goworowo do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
- w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz Osób Starszych
w Gminie Goworowo na lata 2022-2027”- zgodnie z art. 17 Ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja Gminnego Programu działań na rzecz Osób
Starszych. Podjęty program zakłada usystematyzowanie kierunków działań w gminie Goworowo na rzecz osób starszych w najważniejszych dziedzinach poprzez główny cel, jakim jest zagwarantowanie osobom starszym z gminy Goworowo uczestnictwa
w życiu społecznym oraz zaspokajanie ich potrzeb we wszystkich
sferach życia. Natomiast cele operacyjne tego programu mają na
uwadze pomoc, wsparcie i zapewnienie osobom starszym bezpieczeństwa socjalnego; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób starszych poprzez integrację międzypokoleniową, aktywizację i rozwój form spędzania wolnego czasu; zaspokajanie potrzeb
zdrowotnych osób starszych oraz zapewnienie im bezpieczeństwa publicznego.
- w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/309/22 z dnia 11 kwietnia
2022 r. w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022–
podjęta uchwała zawiera program osłonowy zgodny z uchwałą
Nr XLVI/309/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Gmina Goworowo,
w którym wyrażono zgodę na przystąpienie do realizacji
Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus
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Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości - Gmina Goworowo reprezentowana przez Piotra Kosiorka
wójta gminy podpisała w dniu 07 grudnia 2020 r porozumienie
nr 1/2020 ( aneks nr 1 z października 2021 r.) ze Skarbem Państwa, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe –
Nadleśnictwo Ostrołęka reprezentowanym przez Nadleśniczego
Zdzisława Gadomskiego określające ścieżki postępowania i obowiązków stron niezbędnych do dokonania zamiany gruntów.
W wyniku dokonania zmiany gruntów pomiędzy Gminą Goworowo a Nadleśnictwem Ostrołęka gmina będzie mogła między
innymi zbudować drogę na odcinku Jawory Wielkopole – Dąbrówka , poszerzyć inne ciągi drogowe, zaś Nadleśnictwo Ostrołęka przejmie niewykorzystany ciąg drogowy Kruszewo – Lipianka
przebiegający przez tereny leśne.

Praca Komisji Rady Gminy
14 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty
Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, na którym komisja dokonała analizy planu pracy na rok 2022 GOKSiR-u i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Goworowie który został przedstawiony
przez dyrektorów jednostek.Komisja zapoznała się z przedstawioną przez kierownika GOPS Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo na lata 2022 - 2028 oraz
Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Goworowo na lata 20222026.
22 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku
Rady Gminy Goworowo, na którym radni omówili postępowanie w sprawie ustalenia gminnych wspólnot gruntowych i mienia
gromadzkiego, zapoznali się z informacją dotyczącą gospodarki
przestrzennej w gminie tj. ilość wydawanych decyzji celu publicznego i o warunkach zabudowy. Przeanalizowali również projekt
uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Goworowo na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji,
polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Goworowo. komisja wniosła swoje uwagi.
22 marca 2022 roku odbyło się odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, na której radni dokonali analizy zaległości podatkowych,
opłat za wodę, ścieki i opłat lokalnych wobec gminy wg stanu na
koniec 2021 r. pod względem udzielonych ulg i umorzeń na dochody gminy w roku 2022. Dokonali oceny i analizy prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych
na rok 2022, w tym programów rządowych.
31 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja dokonała kontroli wybranych inwestycji zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego tj. „Przebudowa dróg na
terenie gminy Goworowo – część I: Przebudowa drogi w miejscowości Goworówek” i „Wykonanie altany na placu zabaw
w Rębiszach Kolonii”.
11 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, na
którym radni omówili i zaopiniowali projekty uchwał.
28 kwietnia 2022 roku odbyło się odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, na którym radni omówili i zaopiniowali projekty uchwał.
11 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Komisji przyjęli protokół z przeprowadzonej
kontroli dot. realizacji inwestycji w ramach funduszu sołeckiego
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tj. „Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo – część 1:
Przebudowa drogi w miejscowości Goworówek” i „Wykonanie
altany na placu zabaw w Rębiszach Kolonii”, dokonali również
analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Goworowo za
2021 rok.
18 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady
Gminy Goworowo, na którym radni zapoznani zostali z informacją w zakresie działalności ochrony przeciwpożarowej w gminie Goworowo oraz informacją o działalności OSP w 2021, którą
przedstawił prezes Gminnego Oddziału Związku Ochotniczej
Straży Pożarnej. Radni zostali zapoznani również z informacją
o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Goworowo za 2021 r.,
którą przedstawił kierownik Posterunku Policji w Goworowie.
23 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja na swym posiedzeniu dokonała oceny realizacji budżetu Gminy za 2021 r. wypracowała też stanowisko w sprawie
absolutorium sporządzając wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Również tego samego dnia odbyło się posiedzenie Komisji
Oświaty Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, na którym komisja dokonała analizy sprawozdań z realizacji zadań za 2021 r. jednostek organizacyjnych gminy tj. GOKSiR, Gminna Biblioteka
Publiczna, ŚDS w Czarnowie. Komisja dokonała oceny przedstawionych sprawozdań z realizacji programów Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej przedstawionych przez kierownika GOPS w
tym Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej. Dokonali także analizy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2021 r.
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w zakresie działania komisji.
27 maja 2022 roku odbyłosię odbyło się posiedzenie Komisji
Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
na której radni dokonali analizy sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy tj. Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie.
Członkowie komisji poddali analizie i ocenie realizację budżetu
za 2021 rok ze szczegółową analizą dot. Partnerstwa Publiczno
Prywatnego.
9 czerwca 2022 roku odbyło się odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa
i Porządku Rady Gminy Goworowo, na którym radni dokonali
analizy realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych na posiedzeniach komisji i ich wykonanie przez wójta gminy Goworowo
od początku VIII kadencji RG. Zapoznali się z informacją z realizacji usuwania wyrobów azbestowych w 2021 roku dokonując analizy wniosków i potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.
Dokonali też analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Goworowo za 2021 r. w zakresie działania komisji.
Także 9 czerwca 2022 roku odbyło się wspólne posiedzenie
Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Gospodarki Finansowej i Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo. Członkowie komisji wspólnie omówili projekty uchwał.
Kamila Lipka

Niecodzienny jubileusz 100 - lecia urodzin mieszkanki gminy goworowo

Pani Irena Malinowska (fot. arch. UG w Goworowie)

To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się
często. 100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest
doczekać tak zacnego jubileuszu. Tego niesamowitego daru
doświadczyła Pani Irena Malinowska z miejscowości Góry,
która 14 lipca 2022 r. obchodziła swoje 100 urodziny.
Z tej też okazji dostojną Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Specjalne gratulacje i życzenia kolejnych długich lat życia Jubilatce w imieniu Premiera
RP Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Mazowieckiego
Konstantego Radziwiłła przekazała z-ca Dyrektora Ostrołęckiej
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Agnieszka Krupińska. Z życzeniami do Dostojnej Jubilatki udał się Wójt Gminy Goworowo
Piotr Kosiorek, Sekretarz Gminy, Radny Powiatu Antoni Mulawka oraz z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Głogowska. Pani Irena została obdarowana płynącymi prosto z serca
życzeniami, bukietem kwiatów, koszem ze słodkościami i listami
gratulacyjnymi.
Pani Irena w chwili obecnej przebywa w domu jednej z córek.
Podczas uroczystości zgromadziła się liczna rodzina Pani Ireny,
która z wielkim wzruszeniem przeżywała ten dzień. W domu
w którym mieszka daje się odczuć przyjazną atmosferę, miłość,
wzajemny szacunek i bardzo dobrą opiekę. To stąd bierze się radość życia Pani Ireny oraz życzliwość dla ludzi. Ten czas przyniósł przeogromną skarbnicę prawdy, doświadczenia, miłości,
z której korzystały, czerpiąc wiedzę i dojrzałość, najdroższe Jubilatce osoby. Pani Irena urodziła czworo dzieci, ma siedemnaścioro wnucząt i dziewiętnaścioro prawnucząt.
Pani Irenie składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz
wielu kolejnych lat życia w zdrowiu, a także samych szczęśliwych
chwil w gronie najbliższych.
E. Głogowska
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Gminne obchody dnia strażaka

Obchody Dnia Strażaka (fot. arch.OSP)

8 maja 2022 r o godz. 11:00 na placu OSP Kunin odbyły
się Gminne obchody Dnia Strażaka zorganizowane przez
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goworowie,
z następującym porządkiem:
- godz. 11:00 formowanie pododdziałów na placu przed remizą,
- godz. 11:15 przemarsz poddziałów do Kościoła Parafialnego
w Kuninie,
- godz. 11:30 msza święta,
- godz. 12:30 przemarsz pododdziałów na plac pod remizę OSP
Kunin,
- godz. 12:40 przeformowanie pododdziałów,
- godz. 12:50 rozpoczęcie uroczystości w tym:
- wciągnięcie flagi na maszt,
- złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości,
- wystąpienie prezesa Zarządu,
- wręczenie odznaczeń,
- wystąpienia okolicznościowe,
- godz. 14:00 zakończenie uroczystości i złożenie meldunku przez
dowódcę uroczystości.
Mszę św. celebrowali:
- ks. kapelan Józef Kacperski
- ks. proboszcz Roman Ziemak
- ks. proboszcz Stanisław Siemion
Dowódcą uroczystości był komendant Gminny Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP Marek Minota
Uroczystość prowadziła wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP Monika Ciechowicz.
Otwarcia dokonał prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP Tadeusz Warszawin.
W uroczystościach uczestniczyli między innymi :
- Mirosław Augustyniak - wiceprezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP
- Janusz Głowacki - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP
- Robert Chodkowski - komendant miejski PSP
- Antoni Mulawka - radny powiatu, sekretarz gminy Goworowo
- Jerzy Manowski - radny Gminy
- ks. Roman Ziemak - proboszcz Parafii Kunin

- ks. Józef Kacperski - kapelan
strażaków
- ks. Stanisław Siemion - proboszcz
Parafii Goworowo
- Piotr Kosiorek - wójt gminy
Goworowo
- Agata Majk- dyrektor GOKSiR w
Goworowie
oraz jednostki OSP z terenu gminy
i mieszkańcy.
Zasłużeni działacze, sympatycy
i druhowie zostali odznaczeni
medalami.
Brązowym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa został odznaczony Zarząd
Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Goworowie.
Złotym Medalem „Za zasługi dla
pożarnictwa” zostali odznaczeni:
Hanna Dąbkowska, Anna Wachowska,
Ryszard
Kołodziejczyk,
Wacław
Jagielski.
Srebrnym medalem za zasługi dla
pożarnictwa” zostali odznaczeni: Agata Majk, Elżbieta Bieniecka,
ks. Roman Ziemak.
Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali
odznaczeni: Mariusz Dąbkowski, Cezary Łazicki, Bartosz
Dziełak, Barbara Strzelczak.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP odznaką „Strażak Wzorowy” zostali odznaczeni: Natalia
Ciechowicz, Krzysztof Joachimiak, Artur Bartkowski.
Medalem „Pro Masovia” nadanym przez marszałka Województwa
Mazowieckiego za całokształt działalności zawodowej, społecznej
i publicznej zostały odznaczone: Danuta Pawłowska, Karolina
Łazicka, Ewa Wyrębek.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP
„Odznaką za wysługę lat” zostali odznaczeni:
- za 50 lat: Wiesław Tadeusz Klimaszewski, Jan Ciechowicz,
Zenon Krawczyk,
- za 30 lat: Jan Marek Wieczorek, Marian Kaczmarczyk, Krzysztof
Klimaszewski.
- za 25 lat Hanna Dąbkowska,
- za 20 lat Krzysztof Bednarczyk,
- za 15 lat: Marcin Dąbkowski, Krzysztof Ciechowicz, Anna
Wachowska,
- za 10 lat: Monika Ciechowicz, Anna Dąbkowska, Jan Wachowski,
Renata Brzozowska, Kamil Brzozowski, Agata Książek, Bożena
Owczarek, Agata Kaczmarczyk, Anna Rybaczyk, Danuta
Pawłowska.
Medale zasłużonym druhom wręczali Mirosław Agustyniak
- wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP i Janusz Głowacki - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP, a odznaki za wysługę lat wręczyli Piotr Kosiorek
– wójt gminy Goworowo a zarazem członek Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Goworowie oraz Tadeusz
Warszawin - prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP
RP w Goworowie.
Tadeusz Warszawin,
Karolina Łazicka
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Złote i diamentowe gody
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote i Diamentowe Gody to rocznice niezwykłe, tak jak niezwykli są ludzie,
którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w Gminie Goworowo
w czwartek 5 czerwca 2022 roku dla 13 par małżeńskich, którzy przeżyli ze sobą 50 lat i 7 par małżeńskich, którzy przeżyli
ze sobą 60 lat - obchodzących swoje jubileusze w 2021 roku.

Zdjęcie pamiątkowe tegorocznych Jubilatów (fot. M. Łyżwa)

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym
w Goworowie, którą w intencji Jubilatów odprawili: Proboszcz
Parafii w Goworowie – ks. Kanonik Stanisław Siemion i Proboszcz Parafii w Kuninie ks. Roman Ziemak.
Jubilaci i ich bliscy, którzy przybyli na zaproszenie władz samorządowych uczestniczyli też w uroczystym spotkaniu zorganizowanym dla nich w restauracji „RELAX” w Goworowie.
Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości
małżeństw. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które
przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję oraz wzajemny szacunek.
Złote i Diamentowe Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla
Jubilatów, ale również dla ich rodzin, to 50 i 60 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.
Medale nadane przez Prezydenta RP wręczył, w imieniu
władz państwowych, Kierownik Delegatury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski wraz
z przedstawicielami władz samorządowych –Wójtem Gminy Goworowo Piotrem Kosiorkiem, Sekretarzem Gminy, Radnym Powiatu w Ostrołęce Antonim Mulawką i Przewodniczącą Rady
Gminy Krystyną Subczyńska.
Wszyscy obecni na Sali goście odśpiewali Jubilatom 100 lat
i lampką szampana wznieśli toast za ich zdrowie i pomyślność na
dalsze wspólne lata.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Rafał Ostrowski - Pracownik GOKSiR w Goworowie.
Zdjęcia: Marcin Łyżwa.

50 rocznicę ślubu- Złote Gody obchodzili:
1. Jan i Krystyna Błaszczakowie zam. Czarnowo,
2. Tadeusz i Wanda Borkowscy zam. Kruszewo,
3. Lucjan i Barbara Ciskowscy zam. Goworowo,
4. Tadeusz i Daniela Frączykowie zam. Grodzisk Mały,
5. Jan i Elżbieta Fronczykowie zam. Goworowo,
6. Tadeusz i Jadwiga Góreccy zam. Ponikiew Mała,
7. Witold i Danuta Kaletowie zam. Brzeźno,
8. Zenon i Wanda Krawczykowie zam. Ponikiew Duża,
9. Heronim i Stanisława Listwonowie zam. Michałowo,
10. Tadeusz i Jadwiga Polakowie zam. Kruszewo
11. Waldemar i Barbara Włodarczykowie zam. Brzeźno-Kolonia,
12. Mieczysław i Marianna Ziębowie zam. Czarnowo,
13. Tomasz i Danuta Zychowie zam. Kruszewo.
60 rocznicę ślubu –Diamentowe Gody- świętowali Państwo:
1. Józef i Krystyna Gąsiorowscy zam. Kruszewo,
2. Kazimierz i Stanisława Joachimiakowie zam. Ponikiew Duża,
3. Stanisław i Mieczysława Korczakowscy zam. Borki,
4. Edward i Irena Meljonowie zam. Zaorze,
5. Stanisław i Jadwiga Parzychowie zam. Grodzisk Mały,
6. Tadeusz i Adela Podolakowie zam. Grodzisk Mały,
7. Józef i Władysława Ziębowie zam. Lipianka.
Elżbieta Głogowska
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Najpiękniejsze wiersze polskie w hołdzie janowi pawłowi ii
18 maja 2022 roku, w 102 rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, 17 lat po Jego śmierci uczestniczyłam w 18. wydaniu
konkursu recytatorskiego „ Najpiękniejsze wiersze polskie w hołdzie Janowi Pawłowi II”. Po raz 18 przygotowały go dwie nauczycielki polonistki- Agnieszka Kosiorek i Ewa Lubiak ze Szkoły Podstawowej w Goworowie.

Wspólne zdjęcie uczestników, organizatorów i zaproszonych gości tegorocznego konkursu (fot. A. Dąbrowski)

Za każdym razem towarzyszą temu konkursowi wzruszenia
i emocje. Za każdym razem zachwyca mnie - widza i słuchacza,
miłośnika poezji - jego niepowtarzalny klimat. Każdy punkt tego
konkursu był perfekcyjnie przygotowany i zrealizowany. Obie panie na wstępie przybliżyły postać świętego Jana Pawła II – papieża
z Polski. W tym punkcie uroczystości nie mogło zabraknąć osobistych wspomnień. Ewa Lubiak przypomniała, ze wzruszeniem i
łezką w oku, jak to wybrała się wraz z przyjaciółmi do Watykanu
w 2005 r., żeby wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych papieża.
Dla młodego pokolenia Polaków, które nie poznało osobiście
tego wielkiego człowieka, jest to ważne. Agnieszka Kosiorek, jak
również inni obecni na Sali, spotykali papieża, podczas jego pielgrzymek do Polski. Wzrastaliśmy, bo ja również zaliczam się do
tego grona, karmiąc nasze dusze i serca Jego homiliami, mądrością i ujmującymi żartami. Jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II.
Recytujący, a było ich trzydzieścioro, nie mieli okazji uczestniczyć w pielgrzymkach i spotkaniach na żywo, poznać Go. Takie
konkursy, jak ten, są doskonałą okazją, by im tę postać przybliżyć.
Oczywiście czerpią też informacje od rodziców, dziadków i nauczycieli. Jedna z uczestniczek konkursu podczas spontanicznej
rozmowy wypowiedziała takie słowa: „Jan Paweł II musiał być
cudownym człowiekiem – papieżem, skoro wszyscy się tak mocno wzruszają i tęsknią za nim”. Tak, to prawda. Pozostały nam
jednak po nim Jego nauki, homilie, żarty, słowa pełne nadziei
i Jego dzieła literackie. Mamy do czego się odwoływać, do czego
wracać. Pamiętamy o Nim i chcemy tę pamięć pielęgnować.
Konkursowi pod hasłem „Najpiękniejsze wiersze polskie

w hołdzie św. Janowi Pawłowi II towarzyszyło w tym roku hasło
„Pokój Tobie Polsko”, stąd zapewne organizatorki zaprezentowały się w bieli. Najmłodszy uczestnik konkursu to Jan Dąbrowski
- uczeń kl. IV b. To właśnie jego wójt gminy Goworowo Piotr
Kosiorek nagrodził indywidualnie dodatkową nagrodą. Najstarsi
recytujący to ósmoklasiści. Uczniowie sięgnęli po najpiękniejsze
wiersze, ale też bardzo trudne. Dali jednak radę. Podołali zadaniu. Pewne jest, że „połknęli” bakcyla recytatorskiego i włożyli
w tę recytacje ogrom pracy i wysiłku. Wyglądali pięknie. Niektórym udzieliła się atmosfera wzruszenia i nostalgii. Na sali panowała przejmująca, wymowna cisza.
Przy ocenie recytacji komisja brała pod uwagę: dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, kulturę słowa i sposób interpretacji. W kategorii wiekowej kl. IV – VI - I miejsce przyznała
Filipowi Bielarczykowi z kl. IVb, II miejsce- Natalii Zalewskiej
z kl. VI a, III miejsce – Natalii Dobkowskiej z kl. VI a oraz IV miejsce Janowi Dąbrowskiemu z kl. IV b, którego recytacja wiersza
W. Broniewskiego „Bagnet na broń” mocno mi zapadła w pamięć.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały Zuzanna Gałecka i Anna
Twardziak.
W kategorii wiekowej kl. VII-VIII I miejsce przyznano – Natalii Ciepierskiej, II miejsce Antoniemu Wieczorkowi, III Zofii Jastrzębskiej , IV miejsce – Mai Strzałkowskiej. Wyróżnienie
otrzymał Jehor Bezverhyi. Jehor, to uczeń kl. VII a. Mieszka
w Goworowie od wybuchu wojny na Ukrainie, wcześniej uczęszczał do kijowskiej szkoły podstawowej. Jehor zarecytował wzruszający wiersz pt. „Ojczyzna”. Nie dało się nie uronić łzy podczas
jego recytacji …					c.d. str. 15
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„Ja do Ciebie powrócę, wtórem liści alei.
Tylko czas niech nie skraca mej gasnącej nadziei.
Niech mnie życie nie smuci, nie rozżala deszcz rzewny,
Ja do Ciebie powrócę, ma Ojczyzno – na pewno”.
Chłopiec miał o wiele wyższy stopień trudności, bo przecież
od niedawna uczy się języka polskiego. Z dnia na dzień znalazł
się w obcym miejscu, wśród nieznanych mu ludzi. W sercu nosi
ból i żal. Zarecytował dobrze ten wiersz, jak również wiersz Władysława Bełzy- „Katechizm małego Polaka” wspólnie z Karolem
Świądrem na rozpoczęcie konkursu.

W Dolinie Orza
Warto dodać, że oprócz recytacji zabrzmiał dostojnie dźwięk saksofonu, Marta Dymerska wykonała na nim utwór „Rozkwitały
pąki białych róż”.
Chciałoby się powiedzieć - Ja to mam szczęście... Ale zaśpiewała to pięknie Aneta Gałązka - absolwentka Szkoły Podstawowej w Goworowie, „że żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to
mam szczęście…”
Joanna Gryczka

Docierki
Len zwyczajny to uprawiana od kilku tysięcy lat użytkowa roślina włóknodajna i oleista. Pochodzi z Bliskiego Wschodu. Jest
jedną z niewielu roślin, której wszystkie części wykorzystuje się w przemyśle. W Polsce uprawiano go od niepamiętnych czasów.
Przez wiele stuleci był w „służbie” pana, plebana i chłopa. Z włókna tkano różnego rodzaju płótno, z nasion tłoczono olej, pozostałe odpadki służyły jako pasza dla zwierząt. Zanim przyszły czasy wielkich plantacji chłopi uprawiali je na swoich polach.
W latach 60-tych XX w. był uprawiany jako surowiec dla przemysłu lniarskiego.

Len - zdjęcie z zasobów Internetu

Rolnicy w Kruszewie go chętnie uprawiali, bo uprawa była
opłacalna. Pod zasiew przeznaczano 10-15 arów pola. Praca od
początku do końca była ręczna. Len wymaga dobrej gleby pszenno - żytniej (klasa III-IV) i dużo wody. Był wysiewany w maju,
przynajmniej 2 razy pielony, by nie zagłuszyły go chwasty. Osiągał wysokość około 70 cm. Kwitł na niebiesko lub biało, kwiat
utrzymywał się tylko 24 godz. Po przekwitnięciu na szczycie łodygi pojawiły się maleńkie główki wypełnione ziarenkami (siemieniem). Gdy małe główki zbrązowiały i przy potrząsaniu radośnie dzwoniły, należało rośliny wyrwać z korzeniami i ułożyć
w garście na lnisku, by obeschły. Po wyschnięciu wiązano je w
małe snopeczki i ustawiano w tzw. koziołki. Dobrze wysuszony
len wiązano w wielkie pęki i zabierano do stodoły. Tam poddawano go młóceniu, początkowo cepami, a potem na odpowiednio
przygotowanej maszynie do młócenia zboża tak, aby jak najmniej
uszkodzić twarde łodygi. Po młóceniu mocno związany w duże
pęki len wieziono do rzeki (Narwi). W przybrzeżnej, stojącej wodzie moczono go, przykładając kępami darni i zabijano kołkami,
by nie porwał go nurt rzeki. Moczenie trwało tydzień. Gdy łodygi
odpowiednio zmiękły, wyciągano charakterystycznie pachnące
(cuchnące) snopeczki i rozkładano je cieniutko na smugu lub
rżysku, aby łodygi dalej kruszały. Po kilku tygodniach, gdy włókno odchodziło od słomy, len zwijano w duże pęki i przewożono
pod dach.
Po wykopkach, na początku października, następowała kolejna faza pracy ze lnem tzw. cierlenie. W Kruszewie, na leśnej
polance w „Topoline” mężczyźni kopali głęboki na 2-3 m okrągły

dół. Nad nim rozkładano zbite z żerdzi tzw. lasy podzielone na
4 ćwiartki. W dole rozpalano ogień, by ciepły dym suszył rozstawione na lasach pęki lnu. Nie lada sztuką było utrzymywania
ognia tak, by dym suszył, a nie spalił lnu. Mistrzynią w suszeniu,
bez której nie obyły się żadne „docierki”, była babcia Ciuchcina
(Helena Ciuchta). Ta ponad 70- cio letnia wówczas kobieta była
niezwykle sprytna w wykonywaniu tej pracy. Wysuszony, ciepły
len szedł w następne ręce. Dzielono go na małe garście, które podawano osobom, stojącym po dwóch stronach tzw, międlarki,
poruszanej siłą rąk dwóch mężczyzn kręcących korbami. Len był
przepuszczany 2- lub 3-krotnie przez karbowane walki, które łamały słomę. Zmiędlone garście były roznoszone do kilku kobiet,
które na odpowiednich palach miały zamontowaną tzw. międlicę. Odpowiednio uderzając oczyszczały garście lnu z paździerza.
Oddzielały też pakuły (mniej wartościowe włókno). Produktem
końcowym było czyste włókno lniane, które jeszcze było doklepywane klepadłem w zimowe dni w domu, a następnie sprzedawane
w punktach skupu.
Na docierakach pracowało około 20 osób. Ludzie sobie wzajemnie pomagali, chodzili na odrobek. Dzień październikowy
był krótki, więc gospodyni, która urządzała „docierki”, dawała
uczestnikom w porze obiadowej posiłek, składający się z placka
drożdżowego i białej kawy. Moja mama piekła w piecu wyśmienite placki na łopacie tzw. cienkie, posmarowane rozmąconym jajkiem i posypane obficie cukrem. Na zakończenie każdy uczestnik „docierek” otrzymywał pajdę drożdżowego placka z blachy.
Gdy wieś (Kruszewo) zelektryfikowano (1959 r.), zaczęły pojawiać się urządzenia napędzane prądem elektrycznym. Można
było wypożyczyć międlarkę elektryczną i już bez suszenia połamać słomę. Skonstruowano tzw. klepaczki poruszane prądem.
W zimowe dni i wieczory domownicy sami we własnym tempie
i zakresie obrabiali włókno.
Z siemienia tłoczono w olejarniach olej lniany, który wykorzystywano w poście jako okrasę. Pozostałości to tzw. kołacze
(duże, twarde koła), które były znakomitą, pożywną karmą dla
bydła. Pozostałe mniej wartościowe włókno to pakuły, sprzedawano, bądź wykorzystywano do różnego rodzaju uszczelnień.
Połamana słoma czyli paździerze była wykorzystywana do ocieplania ścian budynków na zimę.
Anna Pawłowska
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W Dolinie Orza

Gdy języki znasz, radę sobie dasz

Pod takim hasłem 2 czerwca 2022 r. obchodzono Dzień Językowy w Szkole Podstawowej w Goworowie. Po przerwie spowodowanej pandemią warto było sobie przypomnieć o pozytywnym wpływie języków na przyszłość. O tym, jak ważne są one
w życiu, mówią nawet wielcy twórcy tacy jak Johann Wolfgang von Goethe „Iloma językami władasz, tylekroć jesteś człowiekiem”,
albo Frank Smith, psycholog i lingwista, który twierdzi, że „Jeden język ustawia cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze”.

Dzień Języków Obcych w SP Goworowo (zdj. K. Dąbrowska)

Aby przekonać społeczność szkolną o prawdziwości tych haseł, dla uczniów klas 4-8 zorganizowano różne konkursy: kon-

kurs wiedzy z języka angielskiego, konkurs piosenki obcojęzycznej, konkurs ortograficzny oraz konkurs na najlepiej przebraną
klasę w barwy wcześniej przydzielonego kraju. Nauczycielka Ewa
Lubiak zorganizowała również drugą edycję konkursu kaligrafii
rosyjskiej, w którym mogli wykazać się zarówno uczniowie jak
i nauczyciele. Spośród wszystkich uczniów i nauczycieli biorących udział w konkursach, wyłoniono i nagrodzono tych najlepszych. W konkurencji na najlepiej przebraną klasę, zwyciężyła
klasa 4c otrzymując „słodki” upominek. Zwycięska klasa pięknie zaprezentowała się w barwach ojczystych, ale na korytarzach
szkoły można było tego dnia zaobserwować też barwy Hiszpanii,
Francji, Irlandii, Niemiec, Włoch i kilku innych krajów. Sponsorami nagród byli wydawnictwo Macmillan, Rada Rodziców oraz
nauczyciele. Obchody Dnia Językowego to nie tylko konkursy, to
też dobra zabawa. Uczennice klas siódmych i ósmych przygotowały pokaz tańców. Można było obejrzeć Jeruzalemę i Belgijkę
w ich wykonaniu. Natalia Ciepierska, uczennica klasy 8c, pokazała ciekawą prezentację na temat tradycji i obyczajów oraz życia
codziennego mieszkańców Wielkiej Brytanii. Czas poświęcony
na obchody Dnia Językowego upłynął szybko w bardzo miłej
i radosnej atmosferze, utwierdzając wszystkich w przekonaniu, że
taki dzień w szkole jest potrzebny.
Karolina Dąbrowska

i zdrowy dzień rodziny

„Jest taki dzień…, gdy jesteśmy wszyscy razem”: dzieci, rodzice i nauczyciele. Taki dzień stał się udziałem całej społeczności
Szkoły Podstawowej w Goworowie 27 maja 2022 roku i przyjął nazwę „I Zdrowy Dzień Rodziny”. Nieczęsto jest okazja spotkać
się w takim gronie. Zagonieni, zapracowani, wciąż błądzimy myślami i planujemy przyszłość. Gdzie więc w tym wszystkim czas
dla naszych dzieci?

Nauczyciele biorący udział w inscenizacji wiersza Jana Brzechwy pt. „Na straganie”. (zdj. M. Kalicki)

W ramach „Szkoły promującej zdrowie” nauczyciele wraz z rodzicami postanowili połączyć siły, jest przecież wspólny
cel – dobro naszych dzieci. Miło było patrzeć na ich rozradowane buzie, które zo-

baczyły szkołę inną niż na co dzień, taką,
do której idzie się z przyjemnością, szczególnie, kiedy jest okazja zobaczyć pedagogów w akcji.
Wybiła 14:00 na zegarze. Klasy wypeł-

niły się zainteresowanymi. Dzięki nowoczesnym technologiom dyrektor Barbara
Grabowska pojawiła się na dużym ekranie we wszystkich klasach jednocześnie.
Przyjaznym gestem przywitała zebranych
i życzyła udanej zabawy. Integracja rozpoczęła się od pomysłu na hasło, które miało
ukoronować „I Zdrowy Dzień Rodziny”.
Nie tylko powstało hasło, ale również wizje plastyczno-symboliczne dla wyrażenia
swoich myśli.
Później
nastąpiła
prezentacja
przygotowanych wcześniej imprez. Chór
szkolny śpiewał o rodzinie. Absolwentka,
obecnie osoba przysposabiająca się do
pracy z dziećmi, zadedykowała wzruszającą piosenkę mamom, które dzień wcześniej... – nie, - które codziennie powinny
obchodzić swoje święto. Pląs harcerski
ocieplił atmosferę. Ostatecznie rozgrzały
ją „warzywa”, które ze śpiewem weszły na
scenę. Tym razem, obok dzieci z grupy
logopedycznej, nauczyciele przygotowali inscenizację do wiersza Jana Brzechwy
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pt. „Na straganie”, świetnie się przy tym
bawiąc. Punktem kulminacyjnym była
zabawa integracyjna z wyjątkowym „Przewodnikiem Duchowym”, który otrzymał
gromkie brawa. Nie zabrakło również
sportowych popisów pod okiem trenerów.
Układ gimnastyczny uczennic z klasy VII
i piłkarska żonglerka czwartaków dopełniły całości. Lody zostały zupełnie przełamane.Uśmiechnięci i swobodnie czujący
się rodzice zaparkowali swoje food trucki
na dolnym holu. Częstowali wszystkich
„wygłodniałych”, a było ich wielu, hot dogami, świeżo wyciskanymi sokami, zdrowymi ciasteczkami, watą cukrową i popcornem. Pani Ewelina malowała słodkie
buzie, które już i tak miały na sobie ślady
malunku po skosztowanych wcześniej
przekąskach. Wśród „nauczycielskiego
menu” znalazły się: chleb i ciasteczka
z ziarnami, sobie robione masło, niskokaloryczny smalczyk, małosolne ogórki,
swojskie ciasta i owoce - jedyne, które nie
zostały wykonane przez belfrów.
W każdej części szkoły „coś” się działo.
Na górnym holu królowała Zumba. Pod
okiem instruktora cieszyła się niemałym
powodzeniem. Szachy plenerowe, wymagające skupienia i „pięknego umysłu”, również znalazły amatorów. Mimo deszczu na
„Orliku” odbył się mecz piłki nożnej. Ta

W Dolinie Orza
dyscyplina sportowa ma wielu zwolenników. Zamiłowanie do biegania po boisku
za jedną piłką, z dawien dawna, ojcowie
przekazują swoim synom. W czym tkwi
fenomen? Trudno zrozumieć.
Całej imprezie towarzyszyły wystawy:
- Rękodzieło nauczycieli i rodziców: haft
diamentowy, robótki ręczne i szydełkowe,
stroiki różnej maści, decoupage, wytwory z wosku pszczelego, pejzaże malowane
stylem rozmaitym, „wyzłacane pszenicą,
posrebrzane żytem”. Przy tym stoisku,
pod okiem nauczycielek – artystek, można było stworzyć kartkę okolicznościową,
a także zrealizować każdy plastyczny pomysł, który przyszedł do głowy.
- W łączniku szkolnym zaprezentowano
wykonane przez dzieci plakaty ostrzegające przed konsekwencjami nałogów. Nie
dało się przejść przy nich obojętnie.
Ściany sali gimnastycznej zdobiły również
prace wykonane na konkursy:
- Artystycznie oprawione rodzinne zdjęcia
pod hasłem: „Miłość zatrzymana w kadrze”.
- Plakaty zniechęcające do jedzenia słodyczy.
- Owoce z różnego tworzywa wykonane
na konkurs pod hasłem „Owocowy zawrót
głowy”.
- „Rodzina na sportowo”.

- Książki kucharskie – własnoręcznie przygotowane przez uczniów.
Wszystkie te konkursy, ogłoszone z trzytygodniowym wyprzedzeniem, zostały
rozstrzygnięte i nagrodzone na koniec
„I Zdrowego Dnia Rodziny”.
Koniec – niestety – nastąpił, chociaż bańki
mydlane nadal rozmnażały się przed sportowym wejściem do szkoły. To był piękny
dzień i na pewno na długo pozostanie
w pamięci wszystkich. Pojawiły się deklaracje o kontynuacji, obiecał to główny
pomysłodawca i organizator – Agnieszka
Dąbrowska.
Nie wolno rezygnować z tego, co łączy przyjemne z pożytecznym. Należy
wierzyć w sens współpracy, wspólnego
kształtowania młodego pokolenia na linii
rodzic – nauczyciel. Tylko dając dzieciom
miłość, ukazując im co jest dobre, a co złe
i śmiejąc się razem z nimi podczas dobrej
zabawy, można osiągnąć sukces wychowawczy. Trzeba tego bardzo chcieć, „a jeśli
człowiek czegoś naprawdę pragnie, cały
Wszechświat sprzyja temu pragnieniu” .
„Dzieci są naszą radością i przyszłością.
Musimy dbać o ich zdrowie i wychowanie. Dzieci są świetnymi obserwatorami
i zwykle nie robią tego, co im mówimy,
one robią to, co my robimy”
Agnieszka Kosiorek

Rozśpiewany czerwiec w pasiekach

Czerwiec okazał się bardzo rozśpiewanym miesiącem w Szkole Podstawowej w Pasiekach. Miały miejsce dwa ważne wydarzenia artystyczne: Szkolny Konkurs Piosenki Uczniowskiej oraz XVI Gminny Festiwal Piosenki Uczniowskiej.

Uczestnicy gminnego konkursu pisenki (fot. A. Skrzecz)

8 czerwca dzieci z naszej szkoły miały możliwość zaprezentowania swoich
umiejętności wokalnych. Każdy uczestnik
zaśpiewał jedną piosenkę z dziecięcego repertuaru. Występy dostarczyły wszystkim
wielu emocji i wzruszeń. Laureaci etapu
szkolnego oraz uczestnicy z pozostałych
szkół naszej gminy stanęli ponownie
w szranki 15 czerwca, kiedy to odbył się

festiwal gminny. Występy młodych artystów oceniała komisja składająca się
z przedstawicieli opiekunów śpiewających
dzieci. Konkurs został podzielony na cztery kategorie wiekowe.
Po wysłuchaniu młodych artystów jury
udało się na obrady. Szkolna komisja oceniała możliwości wokalne dzieci, ogólny
wyraz artystyczny oraz dobór repertuaru.

Celem konkursu było wyłonienie uzdolnionych artystycznie dzieci i otoczenie
ich rozwoju szczególną opieką. Nagrody
książkowe dla laureatów oraz wszystkich uczestników festiwalu ufundowała
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goworowie Ewa Wyrębek, a Sejmik
Województwa Mazowieckiego ufundował
nagrody rzeczowe.
W kategorii klas 0-1 kolejne miejsca
zajęli: I-Kornelia K. - SP Pasieki, II- Martyna I - SP Szczawin, III miejsce - Liliana
R. SP Kunin IV- Marysia W. SP Goworowo.
W kategorii klas II-III dwa pierwsze miejsca zajęli: Dawid R. SP Kunin, Oliwia Z.
SP Goworowo, dwa drugie: Daria K. SP
Goworowo, Zofia S. SP Pasieki, a trzecie
Klaudia K. SP Kunin.
Kategoria klas IV- VI -I miejsce - Aleksandra S. SP. Pasieki, II miejsce - Zuzanna G.
SP. Goworowo.
W kategoria kl. VII – VIII laureatką została Maja S. SP. Goworowo.
M. Fidelis
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Z cyklu: ważne święta - ostatni nieszpór

Tradycyjnie w kościele katolickim uroczyście obchodzi się zakończenie dawnej Oktawy Bożego Ciała. Podczas niej po mszy
św. wokół kościoła odbywa się procesja z Najświętszym Sakramentem.

Zdj. A. Majk

W kościele katolickim, zgodnie z wielowiekową tradycją, uroczyście obchodzi
się zakończenie oktawy Bożego Ciała.
Uroczystość ta przypada w czwartek po
Bożym Ciele i nazywa się ją powszechnie Ostatnim Nieszporem. Podczas oktawy codziennie w kościołach śpiewane są
nieszpory o Najświętszym Sakramencie.
Tego dnia tradycyjnie wierni przynoszą
do kościoła wianki. Po mszy św. kapłan

dokonuje ich poświęcenia. Sporządza
się je z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Są one symbolem ludzkiej pracy,
a zarazem darem Bożym służącym ludziom i wszelkiemu stworzeniu. „Wieszano je nad drzwiami domostw, w sieni,
w izbach nad świętymi obrazami, czasem
w budynkach gospodarskich, aby chroniły
od zła” – wyjaśnia w książce „Zwyczaje,
obrzędy i tradycje w Polsce” Barbara Ogrodowska.
Wianki w tradycji ludowej
Dawniej wianki zostawiano w kościele na osiem dni, a do domu zabierano je
dopiero ostatniego dnia oktawy. Przewiązane czerwoną tasiemką, wieszano obok
drzwi wejściowych, w sieni lub w izbie
nad świętym obrazem. Według wierzeń
mają chronić domostwo przed nieszczęściami, pożarem, uderzeniem pioruna
i złymi mocami. Poświęconego ziela nie
można było wyrzucić. Należało je przechowywać przez cały rok, a po tym okresie
spalić. I tak kolejno stary wianek zastępowano nowym. Wianki nie tylko chroniły
dom i jego mieszkańców przed nieszczęściem, ale także pomagały w powrocie
do zdrowia. Z zasuszonych i skruszonych
ziół robiono napary, które miały właściwości lecznicze. Niekiedy wianki wieszano
również w stajni, aby chroniły zwierzęta

przez chorobą. Wierzono także, że zapobiegają szkodnikom, które niszczą uprawy. Obecnie wianki święcimy ostatniego
dnia oktawy. Rośliny z których pleciemy
wianki na zakończenie oktawy Bożego
Ciała to mięta, macierzanka, rumianek,
rozchodnik, kopytnik, jaśmin, koniczyna,
dzika róża, kwiaty lipy. Do wianków można dodać inne zioła oraz rośliny z naszego
ogródka. Należy pamiętać, aby nie wykorzystywać roślin pod ochroną. Średnica
wianków powinna wynosić około 30 cm.
Dzieci na Ostatnim Nieszporze
Tego dnia szczególnym ceremoniałem
w naszych świątyniach jest błogosławieństwo małych dzieci. Kościoły wypełniają
się najmłodszymi, często także niemowlętami, by i na nich spłynęło błogosławieństwo Boże. Wszak sam Pan Jezus mówił:
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,
nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem
należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”
(Mk 10, 13-15).
Po uroczystej Mszy św. proboszcz parafii, ks. kanonik Stanisław Siemion podczas błogosławieństwa dzieci obdarował je
pamiątkowym obrazkiem i cukierkami.
Źródło: naludowo.pl
Agata Majk

Gminny konkurs czytelniczo - plastyczny „znam wybrane
utwory marii konopnickiej
W maju 2022 r. mija 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej, jednej z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej. Została ona uhonorowana przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronką roku 2022.

(fot. A. Kowalczyk)

Zainspirowani tym faktem 19 maja w Szkole Podstawowej
im. św. Stanisława Kostki w Kuninie przeprowadziliśmy gminny
konkurs czytelniczo-plastyczny, którego motywem przewodnim
stała się twórczość wybitnej poetki i nowelistki. W zmaganiach

konkursowych wzięli udział uczniowie klas III-IV wszystkich
szkół z terenu naszej gminy. Uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości wybranych utworów Marii Konopnickiej oraz barwnie
ilustrowali fragment wiersza „Stefek Burczymucha”. Poziom wykonanych prac literacko-plastycznych mile zaskoczył komisję
konkursową, która postanowiła przyznać następujące nagrody:
I miejsce - Łucja N. – SP Goworowo
II miejsce - Maja P. – SP Kunin i Nikola R. – SP Kunin
III miejsce - Aleksandra S. – SP Pasieki, Zuzanna G. – SP Szczawin i Zofia K. – SP Goworowo
Wyróżnienia - Julia B. – SP Pasieki, Julia R. – SP Goworowo
i Wiktoria K. – SP Goworowo
Atrakcyjne nagrody książkowe dla laureatów zostały ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie. Konkurs
zorganizowały: B. Sotomska, A. Miłek, J. Łojek we współpracy z
Gminną Biblioteką Publiczną w Goworowie, Filia w Kuninie –
B. Kwiecińską. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
uczestnikom konkursu i ich opiekunom. Gratulujemy laureatom
konkursu i życzymy dalszych sukcesów!
J. Łojek
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Miesiąc świadomości autyzmu w szkole w kuninie

„Spektrum autyzmu jest długie i szerokie, i wszyscy się na nim znajdujemy.
Kiedy się w to uwierzy, łatwo zobaczyć, ile mamy ze sobą wspólnego.”
							Lisa Genova
i nauczyciele ubrali się na niebiesko. Niebieski to kolor, który
symbolizuje nadzieję, niewinność, głębię. Chcieliśmy w ten sposób uwrażliwić innych na potrzeby dzieci z autyzmem, a im samym przekazać pozytywną energię.
Tego dnia dużo rozmawialiśmy i bawiliśmy się wspólnie, bliżej
poznaliśmy tematykę związaną z autyzmem, oglądaliśmy filmy
edukacyjne i tworzyliśmy prace plastyczne.
Podczas zajęć nie zabrakło również ćwiczeń sensorycznych,
które pozwoliły dzieciom choć na chwilę wejść w rolę osoby
z zaburzeniami autystycznymi. Uczniowie mieli możliwość zawinięcia innych w koc, bawiąc się w smarowanie i zawijanie naleśnika. Nie zabrakło również magicznego worka, z którego dzieci
losowały przedmioty i z zawiązanymi oczami odgadywały jego
nazwę. Zabawa miała uświadomić dzieciom, że autyści potrzebują dużo silniejszych bodźców sensorycznych.
Kolejnym ćwiczeniem było wykorzystanie rękawic kuchennych.
Uczniowie odszukiwali i wyjmowali w nich korale i orzechy ukryUczniowie biorący udział w akcji (fot. arch. SP Kunin)
te w pojemnikach z makaronem. Później rozwieszali i przypinali
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony skarpety spinaczami do prania. Udowodniło to uczniom, że osow 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by zwrócić uwagę by ze spektrum autyzmu często mają zaburzone czucie głębokie.
na dyskryminację i izolację ludzi dotkniętych autyzmem oraz Kulminacyjnym punktem tego dnia było wyjście na szkolne boich najbliższych. A czym jest autyzm? To zaburzenie rozwojowe isko gdzie wypuściliśmy kolorowe balony. W ten sposób daliśmy
związane z nieprawidłową pracą mózgu. Osoby dotknięte auty- znak światu, że akceptujemy, rozumiemy i jednoczymy się z osozmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata czy bami z autyzmem.
prawidłowym rozumieniem relacji społecznych. Musimy sobie
Mamy nadzieję, że nasze działania poszerzą wiedzę i toleranuświadomić, że nie jest to ani lepsze, ani gorsze spojrzenie na cję naszych uczniów wobec osób dotkniętych autyzmem i innymi
świat. Jest po prostu inne.
zaburzeniami rozwoju.
5 kwietnia nasza szkoła włączyła się w akcję na znak solidarEmocje towarzyszące wychowankom zostały uwiecznione na
ności z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera. Z tej okazji fotografiach.
przygotowaliśmy wystawę z najważniejszymi informacjami odKoordynatorami działań byli nauczyciele wspomagający oraz
nośnie trudności, z jakimi zmagają się osoby dotknięte tym za- wychowawcy klas.
burzeniem. Aby wyrazić jedność z takimi osobami, uczniowie
Sylwia Zięba

Spotkanie autorskie z wiesławem drabikiem

W dniach 7 i 8 czerwca 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała cztery spotkania autorskie z pisarzem bajek dla
dzieci panem Wiesławem Drabikiem, autorem ponad 200 książeczek dla dzieci. Spotkania odbyły się w Szkole Podstawowej
w Kuninie i Pasiekach, w świetlicy OSP w Goworowie oraz w gminnej bibliotece. W spotkaniu brały udział dzieci z klas 0-III
oraz przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego i Wesołej Chatki oraz dzieciaki ze Szkoły Podstawowej w Goworowie- Filia
w Szczawinie.

Uczestnicy spotkania z pisarzem Wiesławem Drabikiem (fot. arch. GBP w Goworowie)

Książeczki pana Drabika to pełne
humoru wierszowane bajeczki, chętnie
słuchane i oglądane przez najmłodszych.

Autor opowiedział dzieciom, jak powstają
książki i w jaki sposób rozpoczęła się jego
przygoda z pisaniem. Do zabawy z tekstem

literackim od początku włączył wszystkich
uczestników. Sympatyczny pisarz wiele
rymował, do czego ma ogromny talent.
Rymami i anegdotami sypał wręcz jak
z rękawa. Zabawne fragmenty bajek czytane przez autora wzbudzały wiele radości
wśród dzieci, a odgadywane i dopowiadane przez nie głośno rymy nagradzane były
naklejkami i książeczkami.
Na zakończenie spotkania uczestnicy
mieli możliwość zakupu książek z osobistą
dedykacją naszego gościa.
Osoby, które chciałyby zapoznać się
z twórczością autora, zapraszamy do naszej biblioteki. W swoich zbiorach posiadamy bogaty księgozbiór pana Wiesława
Drabika.
Renata Dawidowska
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Projekt edukacyjny „superbohaterzy nauki. dokąd może
nas zaprowadzić ciekawość?” w sp w kuninie
Projekty edukacyjne Uniwersytetu Dzieci w Klasie to cykle 8 lekcji składające się z zaproponowanych scenariuszy, dotyczących wybranej tematyki. Jeden projekt składa się z 2 etapów: lekcji na rozgrzewkę, które pozwalają na integrację dzieci i oswojenie ich ze swoimi emocjami oraz lekcji tematycznych - związanych z wiodącym tematem projektu.
Lekcje oparte są na
metodzie pytań i doświadczeń. „Jej najważniejszym
założeniem jest rozbudzanie u dzieci ciekawości, która potęguje chęć
poznawania inspirującego
świata nauki i odkrywania
własnych pasji. Metoda ta
uczy pracować projektowo oraz rozwija myślenie
naukowe, oparte na stawianiu pytań, planowaniu procesu badawczego
i wyciąganiu wniosków
z
przeprowadzonych
doświadczeń.”
Zajęcia Uczestnicy gminnego konkursu pisenki (fot. A. Skrzecz)
te wspierają uczniów w
rozwijaniu takich kompetencji, jak: kre- zajęcia:
atywność, otwartość, myślenie krytyczne „Jak być dobrym przyjacielem?”
i analityczne, innowacyjność, empa- „Dlaczego smutek jest nam potrzebny?”
tia oraz umiejętność pracy projektowej „Dlaczego księżyc czasem wygląda jak roi współpracy.
galik?”
Uczniowie klasy II ze Szkoły Podsta- „Dlaczego możemy rozmawiać przez telewowej im. św. Stanisława Kostki w Kuni- fon?”
nie w roku szkolnym 2021-2022 wraz ze „Dlaczego para bucha z czajnika?”
swoją wychowawczynią Dorotą Kubiak „Dlaczego statek pływa?”
wzięli udział w projekcie zatytułowanym „Dlaczego żarówka świeci?”
„Superbohaterzy nauki. Dokąd może nas „Jak oddychamy?”
zaprowadzić ciekawość?” W trakcie proPodczas zajęć dzieci poznawały mejektu zostały zrealizowane następujące chanizmy działania wielu zjawisk przyrod-

Ekologiczny pokaz mody

niczych: dowiedziały się, dlaczego statek
unosi się na wodzie, skąd się bierze para
wodna czy jak działa fala dźwiękowa, itp.
Trenowały współpracę i samodzielne myślenie.
Udział w takich projektach pokazuje dzieciom, jaki ciekawy jest świat wokół nich,
daje im poczucie sprawstwa, rozumienia różnych mechanizmów działających
w przyrodzie. Daje im poczucie, że nauka
może być ciekawą przygodą.
Dorota Kubiak

Z okazji Światowego Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej
im. M. Kopernika w Goworowie – Filia w Szczawinie odbył się
Gminny Konkurs „Ekologiczny pokaz mody”. Do udziału zostały zaproszone wszystkie oddziały przedszkolne 3,4,5- latki
z terenu gminy Goworowo.
Głównym celem konkursu było: popularyzowanie wiedzy
dotyczącej segregacji i recyklingu, zagospodarowanie odpadów
przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,
poszerzanie świadomości dzieci o ochronie środowiska, wykorzystanie surowców wtórnych do projektów strojów ekologicznych.
Przedszkolaki wraz z rodzicami i nauczycielami wykonały
eko-kreacje z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu, takich jak: butelki, zakrętki, folia, gazety czy worki na
śmieci. Kolejnym zadaniem było pokazanie swojego stroju na pokazie mody.
Pokaz mody ekologicznej to dla dzieci nie tylko świetna zabawa, lecz również rozwijanie pomysłowości, kreatywności do
przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko poprzez
wykonanie stroju z materiałów przeznaczonych do recyklingu.
Przedszkolaki udowodniły, że moda i ekologia idą w parze.
Katarzyna Gałązka
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x bieg goworowski „bieg dla zdrowia”

5 czerwca 2022 r. odbył się X jubileuszowy Bieg Goworowski „Bieg dla Zdrowia” zorganizowany przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Goworowie. Jego współorganizatorami byli: wójt gminy Goworowo, starosta powiatu ostrołęckiego oraz
Klub Sportowy „Orz Goworowo”.
mieszkańcy Warszawy i Ciechanowa.
Na starcie biegu głównego stanęło 58
osób, a zwyciężył Krzysztof Krukowski.
Najmłodszym zawodnikiem na starcie 10
km był Kacper Majewski (13 lat), a najstarszym Witold Białobrzewski (72 lata).
Natomiast najszybszym zawodnikiem
gminy Goworowo okazał się Marek Krupiński, a najszybszą zawodniczką Aleksandra Dudziec. Wszyscy uczestnicy biegu
po dotarciu na metę otrzymali pamiątkowe medale, a laureaci puchary i nagrody,
które sfinansowało Starostwo Powiatowe
w Ostrołęce.
Serdeczne podziękowania kierujemy
do Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych
za udostepnienie sali , a także Policji oraz
Gminnej OSP Czarnowo, Lipianka i Ponikiew Mała.
Dziękujemy także Darczyńcom: CUKIERNIA-PIEKARNIA Jacek Romanowski,
POEZJA SMAKU Marcin Romanowski,
PPHU CYNADERKA Andrzej SkowrońZawodnicy gotowi do startu (fot. arch. A. Gałązka)
ski, DOMATOR , GETMOR, MYSZKA
Mariusz Dąbkowski, JAW POL Jan WaBieganie jest znakomitą formą spędza- 3 km, 10 km oraz w konkurencji nor- chowski, SKLEP SPOŻYWCZY Krystyna
nia wolnego czasu połączoną z dbaniem dicwalking na 3 km, które były prze- Tomaszewska, PRIM MARKET, DIETY
o własne zdrowie. To również świetna znaczone dla różnych grup wiekowych. OD BROKUŁA, PREME, BEST OFFICE,
zabawa i integracja, o czym mogło się W tegorocznych zawodach, jak co roku, POLSKA FUNDACJA ZABEZPIECZENIA
przekonać 131 zawodników, którzy wzięli wzięli udział nie tylko mieszkańcy naszej SPOŁECZNEGO ETOS.
udział w tegorocznym „Biegu dla Zdro- gminy, ale również powiatów: ostrowskieWszystkim zawodnikom gratulujemy
wia”.
go, przasnyskiego, makowskiego, giżyc- i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Uczestnicy mogli zaprezentować swoje kiego, piskiego, łęczyńskiego, płońskie- Do zobaczenia za rok.
umiejętności na trzech dystansach: 1km, go, szczycieńskiego, węgrowskiego oraz
Anna Gałązka

Ranking czytelnictwa w bibliotekach publicznych powiatu ostrołęckiego
Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie wraz z filiami zgłosiła do konkursu swoich najaktywniejszych czytelników. Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Gomulickiego w Ostrołęce, pod patronatem honorowym starosty ostrołęckiego.
Zdobywczynią tytułu Czytelnika Roku
2021 Powiatu Ostrołęckiego w kategorii
wiekowej 20-45 lat została Jolanta Kulesza,
mieszkanka naszej gminy, uczestniczka
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czarnowie. Ponadto Gminna Biblioteka
Publiczna w Goworowie zajęła II miejsce
w kategorii Lider Czytelnictwa Roku 2021.
Komisja konkursowa brała pod uwagę
wyniki statystyczne wypracowane przez
bibliotekę w roku sprawozdawczym 2021,
które były podstawowym źródłem danych
przy ustalaniu zwycięzców rankingu.
Uroczyste rozdanie nagród odbyło się
11 czerwca 2022 roku w czytelni głównej MBP w Ostrołęce. Laureaci konkursu

wrócili z uśmiechem na twarzy, statuetką
i dyplomem.
Nasza biblioteka może się pochwalić,
że w powiecie ostrołęckim w 2021 roku
uszeregowała się na wysokich pozycjach:
II miejsce w zakresie ilości zakupionych
nowości wydawniczych w woluminach,
II miejsce w zakresie ilości wypożyczeń,
III miejsce w zakresie ilości czytelników
w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Zachęcamy do czytelnictwa i aktywnego brania udziału w życiu biblioteki, gdyż
warto !!!
Renata Dawidowska
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Nowa data w historii przedszkola samorządowego

turgię mszy włączyli się także rodzice i
nauczyciele niosąc dary, czytając modlitwę wiernych, komentarz do procesji z darami, czytanie dnia oraz śpiewając psalm. Po nabożeństwie wszyscy
przeszli do świetlicy w remizie OSP w
Goworowie, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Po przywitaniu
zebranych gości jako pierwszy zabrał
głos wójt gminy Goworowo Piotr Kosiorek, który pokrótce przypomniał,
jak wyglądały losy przedszkola na terenie gminy Goworowo. Jak stwierdził,
to była ciężka i mozolna praca wielu
ludzi, ale udało się i mamy przedszkole na miarę XXI wieku. Następnie głos
zabrały gospodynie uroczystości: dyrektor przedszkola Wiesława Wasilewska oraz dyrektor żłobka Magdalena
Szczepankowska. A potem przyszedł
czas na podziękowania. Dyrektor
Uroczyste otwarcie budynku przedszkola i żłobka w Goworowie (fot. arch. Przedszkole Samorządowe w Goworowie)
Przedszkola w imieniu własnym i caData 25.05.2022 r. wpisała się na stałe w karty historii naszego
łej społeczności przedszkolnej podzięprzedszkola, ponieważ tego dnia odbyła się szczególna uroczy- kowała gościom za to, że zechcieli uczestniczyć w tak ważnym
stość - otwarcie nowego budynku Przedszkola i Żłobka Samorzą- środowiskowym święcie, a rodzicom, nauczycielom, pracownidowego w Goworowie. Obchody tej uroczystości, zainaugurowa- kom przedszkola za zaangażowanie w organizację uroczystości,
no uroczystą liturgią w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. za trud, jaki włożyli w jej przygotowanie składając na ręce swoMszę świętą celebrował proboszcz parafii ksiądz kanonik Stani- ich pracowników podziękowania w formie statuetek. Następnie
sław Siemion serdecznie witając dzieci i przybyłych gości. W li- głos zabrali goście, którzy nie ukrywali zachwytu zarówno nad
nowym budynkiem jak i nad wspaniałym występem przedszkolaków.
Bardzo miłym przeżyciem dla uczestników uroczystości
była część artystyczna wykonana przez przedszkolaków, ale
także absolwentów przedszkola. Występ rozpoczęły 4-latki prezentując „Żabie tango” , następnie 3-latki wykonały taniec „Bal

na łące”, grupa 5-latków natomiast zaprezentowała swój talent
aktorski prezentując na deskach sceny bajkę pt. „Calineczka”.
Na koniec występów przedszkolaki z grupy 3-4-latków wspólnie z absolwentami przedszkola we współpracy z instruktorami
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Goworowie Rafałem
Ostrowskim i Natalią Ciechowicz wykonali utwór Marka Grechuty „Dni których nie znamy”. Występy dzieci zrobiły ogromne wrażenie na uczestnikach uroczystości.
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości. Poza
przedstawicielami władz samorządowych w uroczystości
uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych, emerytowani
pracownicy przedszkola, przyjaciele przedszkola, rodzice i dzie-
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ci. Całą imprezę poprowadzili rodzice Marta i Ireneusz Kucińscy,
oprawą muzyczną zajmował się Rafał Ostrowski.
Dalsze obchody uroczystości odbyły się w murach przedszkola. Najpierw przecięto biało - czerwoną szarfę na znak uroczystego otwarcia. Dokonali tego m. in.: wójt gminy Goworowo Piotr

Kosiorek, skarbnik gminy Goworowo Anna Pietras, dyrektor
przedszkola Wiesława Wasilewska, dyrektor żłobka Magdalena Szczepankowska, proboszcz parafii Goworowo ks. Stanisław
Siemion, przedszkolaki Antoś Dziełak i Laura Dąbrowska, przewodnicząca Rady Gminy Goworowo Krystyna Subczyńska,
przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Wyrębek, przedstawiciel
konsorcjum firm Budir System i Irma Ireneusz Załęski.
Następnie ksiądz proboszcz poświęcił krzyże i pobłogosławił budynek. Po uroczystym poświęceniu dyrektor przedszkola
zaprosiła gości do obejrzenia obiektu, kronik przedszkolnych,
wystawy zdjęć przedstawiających historię przedszkola na terenie
gminy Goworowo opisaną w książce pt. „Z kart historii przedszkola – 1959-2021” wydanej specjalnie na okoliczność otwarcia,
a także do wpisywania się do księgi pamiątkowej. Uroczystość
zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez gospodarzy
uroczystości we współpracy z rodzicami. Ta niebywała uroczystość pozostawiła niezapomniane wrażenia i chęć jeszcze lepszego wypełniania swojej misji - misji służenia dzieciom.
Ewa Polakiewicz

Wycieczka do centrum kopernik

23 maja 2022 r. uczniowie klas 0-2 Szkoły Podstawowej w Pasiekach wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Głównymi celami
wycieczki było wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających
wykonywanie eksperymentów naukowych, rozwiązywanie problemów i nabywanie doświadczeń, rozbudzenie zainteresowania
dzieci nauką, światem, poznanie dziejów naszego kraju w oparciu o najważniejsze zamki i pałace oraz związane z nimi postaci
i wydarzenia, kształtowanie polskiej tożsamości narodowej i kulturowej oraz poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego
kraju, integracja grupy oraz kształcenie samodzielności.

Uczniowie ze szkoły w Pasiekach w CNK w Warszawie (fot. I. Pskiet)

Dzień przywitał wszystkich piękną,
słoneczną pogodą. Od samego początku
dzieciom towarzyszyły pozytywne nastroje.
Wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali
wyjazdu do stolicy. Pierwszym punktem
programu wycieczki było Centrum Nauki Kopernik. W trakcie jego zwiedzania
uczniowie mogli poznawać prawa nauki
poprzez samodzielnie przeprowadzone
doświadczenia na interaktywnych wysta-

wach. Można było podziwiać niezwykłe
eksponaty, dotknąć prawie każdego elementu wystawy, a co więcej samodzielnie zrozumieć jego działanie. Uczniowie
z wielkim zainteresowaniem korzystali ze
strefy eksperymentowania, laboratoriów
chemicznych, biologicznych, fizycznych.
Najmłodsi mieli okazję skorzystać również ze strefy Bzzz. Wszyscy z ogromnym
zaangażowaniem doświadczali zjawisk

zmysłowych. Wzdłuż wystawy Bzzz! płynie rwąca rzeka, w której mali odkrywcy
znaleźli mnóstwo wodnych eksponatów.
Wzrok przyciągały różne śruby, wiaderka
i zawory, które aż prosiły się, żeby wprawić
je w ruch.
Po aktywnej zabawie przyszedł czas
na odpoczynek. Uczniowie udali się nad
Wisłę, gdzie mogli zjeść i odpocząć. Następnie spacerem wzdłuż rzeki udali się do
Zamku Królewskiego. Dowiedzieli się, że
jest to jeden z najważniejszych budynków
w naszym kraju, poznali jego znaczenie
i historię. W czasie wizyty w ogrodach
Zamku Królewskiego uczniowie mieli
chwilę na obserwację ogrodu i pięknej roślinności. Kolejny punkt programu- Stare
Miasto, które zachwyciło wszystkich kolorowymi kamienicami i wyjątkową atmosferą wąskich uliczek. Uczniowie udali się
pod najstarszy i najwyższy świecki pomnik
w Warszawie- Kolumnę Zygmunta. Tam
zrobili pamiątkowe fotografie, zakupili pamiątki. Następnie mieli okazję spacerować
po najstarszym i jednym z najbardziej urokliwych placów Warszawy, jakim jest Rynek Starego Miasta. W trakcie spaceru poznali legendę o syrence warszawskiej.
Wszyscy zmęczeni ale szczęśliwi wrócili na miejsce zbiórki. To był dzień pełen
wrażeń i pozytywnych emocji.
I. Pskiet
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Spółdzielnia „nadzieja”

W ubiegłym roku powołana została do życia Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja” z siedzibą w Goworowie. Jest to przedsiębiorstwo społeczne, które powstało z inicjatywy Gminy Goworowo oraz Starostwa Powiatu Ostrołęckiego pod patronatem Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Celem utworzenia przedsiębiorstwa społecznego było danie możliwości
zatrudnienia osobom wykluczonym z rynku pracy, które jednocześnie tworzą spółdzielnię jako jej członkowie.
Bardzo często do Urzędu Gminy Goworowo zgłaszali się
(i zgłaszają) mieszkańcy poszukujący zatrudnienia. Ponieważ
możliwości Urzędu w tym zakresie są ograniczone, utworzenie
spółdzielni daje im możliwość podjęcia pracy a członkostwo dodatkowo motywuje. Początki są zawsze trudne i tylko od samych
członków spółdzielni zależy czy osiągnie ona sukces i wpisze się
na stałe w krajobraz gminy jako jeszcze jedno przedsiębiorstwo
dające mieszkańcom „nadzieję” na lepsze życie i podniesienie poczucia własnej wartości.
Nazwa spółdzielni nie jest przypadkowa i została zaczerpnięta z czasów, kiedy przedsiębiorczość była koniecznością i warunkiem przetrwania polskości. Kiedy w roku 1795 Goworowo
znalazło się w zaborze pruskim, nakazano Żydom osiedlanie się
w ośrodkach miejskich. Przenieśli się oni do Goworowa z okolicznych wiosek a głównie Wólki Brzezińskiej gdzie miał swoją
siedzibę Rabin, znajdowała się żydowska szkoła, dom modlitwy i
kirkut (cmentarz). W roku 1802 Żydów w Goworowie było 310 a
w świetle spisu powszechnego z roku 1921 na 1187 mieszkańców
Goworowa, 1085 (91,4%) stanowiła ludność wyznania mojżeszowego.
W roku 1905, w końcowych latach zaboru rosyjskiego (Goworowo znalazło się w zaborze rosyjskim w roku 1815 po upadku
księstwa Warszawskiego), Goworowo ( i zdecydowana większość
miasteczek zaboru ) zdominowane było przez ludność pochodzenia żydowskiego, która przejęła prawie w całości sferę życia gospodarczego, handel, usługi oraz finanse. Polakom pozostawiono
działalność rolniczą co było konsekwencją polityki zaborców.
Aby przeciwstawić się wspomnianej dominacji, miejscowi
ziemianie i bogatsi gospodarze inspirowani przez ówczesnego
proboszcza ks. Antoniego Brykczyńskiego tworzyli polskie sklepy i rożnego rodzaju podmioty gospodarcze (min. spółdzielnie).
Jedną z nich była Spółdzielnia Spożywców „Nadzieja” mająca od
1910 r. swoją siedzibę w nowo wybudowanym budynku Domu
Parafialnego. Jedno z pomieszczeń przeznaczono na sklep w drugim urządzono „kantorek” gdzie prowadzono księgowość.
To i inne przedsięwzięcia mające rozwijać Polską przedsiębiorczość starano się pogodzić z sytuacją społeczną czego najlepszym dowodem jest fragment przemówienia ks. Brykczyńskiego, które wygłosił z okazji otwarcia i poświęcenia kolejnego
polskiego sklepu w dniu 14 sierpnia 1910 roku, założonego przez
stryjecznego brata Władysława Zambrzyckiego z Zambrzyc. (…)
zarówno jak pomnika Jagiełły w Krakowie nie postawiła nienawiść
do Prusaków, lecz miłość ojczyzny, jak to pięknie przedstawił Paderewski – tak samo sklepy polskie nie powstają z nienawiści do
Żydów, ale z miłości (do) ubogich Polaków. Jest to już czwarty sklep
polski w Goworowie, szczęść Boże, oby ich było jak najwięcej.”
Spółdzielnia Spożywców „Nadzieja” funkcjonowała mimo
„rozgrabienia” w czasie I wojny światowej. W 1919 roku do Rady
Nadzorczej Spółdzielni należała Hanna Lenartowicz dzierżawczyni majątku w Rębiszach i Stanisław Budny dzierżawca majątku
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Biuro spółdzielni (fot. arch. UG w Goworowie)

w Pokrzywnicy. Kierownikiem i jednocześnie prezesem zarządu
spółdzielni był Grzegorz Kucharczyk gospodarz z Rębisz (absolwent szkoły rolniczej w Pszczelinie za Warszawą). Spółdzielnia
działała pod jego kierownictwem do czerwca 1931 roku.
Dzisiejsza Spółdzielnia „Nadzieja” dopiero zaczyna swą działalność. Zgodnie ze statutem może ją prowadzić w wielu dziedzinach, zaczynając od prostych prac porządkowych. Tylko od
samych członków spółdzielni zależy jakie będą jej dalsze losy.
Każdy kto chciałby procować jako jej członek musi mieć świadomość, że od jego zaangażowania i solidności zależy końcowy
wynik finansowy i stabilne zatrudnienie w przyszłości.
Jako jeden z pomysłodawców i założycieli spółdzielni życzę
jej szczęśliwego rozwoju.
Na podstawie Kroniki Parafii Goworowo
Piotr Kosiorek
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