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WESOŁEGO ALLELUJA
Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Błogosławieństwa Bożego.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to, co uśpione,
ożywi to, co jeszcze martwe i niech światło Jego słowa prowadzi nas
przez życie w radości i pokoju.
Wójt Gminy Małgorzata Kulesza
oraz Rada Gminy Goworowo
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Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2011 Rady Gminy Goworowo
Nr V/15/11 podjętą na sesji Rady Gminy w dniu 2 lutego 2011r.
1. Ustalono dochody w łącznej kwocie
22.177.707,24 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie
20 912. 783,24 zł,
b) majątkowe w kwocie
1.264.924,00 zł,
2. Ustalono wydatki w łącznej kwocie
27.662.163,24 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie
20.484.731,24 zł,
b) majątkowe w kwocie
7.177.432,00 zł,
3.
Ustalono deficyt w wysokości 5.484.456 zł. sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
zaciągniętych kredytów w kwocie 5.484.456 zł.
4.
Ustalono przychody budżetu w kwocie 7.423.838 zł. z następujących
tytułów;
zaciągniętych kredytów w kwocie 7.423.838 zł.
5.
Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1.939.382 zł. z następujących
tytułów:
spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.790.882 zł.
spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 148.500 zł.
6. Utworzono rezerwę ogólną budżetu w wysokości 38.000 zł.
7. Utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.
8. Upoważniono Wójta Gminy do:
1).Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2). Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do;

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w
2012 roku do łącznej kwoty 50 000 zł.
9. Plany wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:
1).Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie – 5.073.529,24zł.
2).Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie – 282.000 zł.
3).Przedszkole Samorządowe w Goworowie – 582.700 zł.
4).Zespół Szkół Nr 1 w Goworowie – 5.161.570 zł.
5).Szkoła Podstawowa w Pasiekach – 1.147.600 zł.
6).Szkoła Podstawowa w Kuninie – 1.183.260 zł.
7).Szkoła Podstawowa w Szczawinie – 868.620 zł.
10. Wysokość dotacji dla instytucji kultury i zakładu budżetowego.
1).Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie – 470.000 zł.
2). Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie – 287.000 zł.
3). Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie – 73.995 zł.
12. Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie :
1). Plan przychodów – 2.394.492 zł.
2). Plan kosztów – 2.381.137 zł.
13. Kwota długu na 31.12.2010r. wyniosła 5.944.500zł.
Planowane zadłużenie w 2011r. 9.901.867zł.

Informacje o wartościach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2011-2021 Gminy Goworowo.
Uwagi ogólne:
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011-2021. Od roku 2016 przyjęto niewielki wzrost dochodów i wydatków
uznając , że planowanie wzrostów poza okres 5- cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Alternatywnie 1,7%.
Dochody :
Przy planowaniu dochodów na lata 2011-2021 jako rok bazowy przyjęto planowane wykonanie roku 2010. Na rok 2011 planowane wykonanie jest wyższe od roku 2010 tylko o 11 tys. zł, ponieważ
subwencja została zmniejszona o kwotę 716 tys. zł., jak również wg otrzymanych danych do projektu budżetu z Urzędu Wojewódzkiego zostały w porównaniu do roku 2010 zmniejszone dotacje na zadania
zlecone o kwotę 377 tys. zł.
W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z dotacji majątkowych. Kwoty te
wynikają z realizowanych przedsięwzięć na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie. Na rok
2011-2012 już są podpisane umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie
budowy kanalizacji Grodzisk i oczyszczalni ścieków w Brzeźnie.
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Wydatki:
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyt na przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 w kwocie
5.896.749 zł.
Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.
Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – nie przewiduje się w najbliższych 2- ch
latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
Pozycja „ wydatki związane z funkcjonowaniem jst” obejmują wydatki planowane w rozdziale
75023 – założono 1,8%wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.
W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy na :
- dostawę prądu,
- usługi telekomunikacyjne ( telefony stacjonarne i komórkowe).
Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Przychody
Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5.896.749 zł .
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy wynoszą 348.420,00 zł.
Rozchody
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w wysokości
1.939.382,00zł.
Kwota długu na 31.12.2010r. – 5.944.500 zł.
Planowane zadłużenie na 2011r. - 9.901.867 zł.
Sporządził. Skarbnik Gminy – Elżbieta Kowalczyk

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Goworowo
WÓJT GMINY

Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego

Referat organizacyjny

Stanowiska pracy ds.

Organizacyjnych i kadrowych

Radca Prawny

Sekretarz

Referat Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego
i Ochrony Środowiska
Stanowiska pracy ds.

Skarbnik

Referat Budżetu i
Finansów

Stanowiska pracy ds.

Inwestycji, środków pomocowych,
ochrony i ogólnogospodarczych –
Kierownik referatu

Organizacyjnych i kadrowych
Budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Sekretariatu, obsługi Rady Gminy i
jej organów

Księgowości podatkowej- Kierownik referatu

Księgowości budżetowej

Wymiaru podatków i opłat
Rolnictwa, leśnictwa i gospodarki
gruntami
Obsługi kasowej urzędu

Ewidencji ludności i kancelaryj-

Działalności gospodarczej, bezpieczeństwa i zdrowia

Wojskowych, zarządzania kryzysowego, gospodarki mieszkaniowej i
ochrony p.poż.

Obsługi finansowej szkół

W Dolinie Orza
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Aktualności inwestycyjne gminy Goworowo
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Goworowie
W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa ogólnodostępne boiska o sztucznej
nawierzchni przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie.

Rok 2011, numer 1

Szacunkowa wartość inwestycji 1 324 520,00 zł, w tym:

dotacja z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki – 500 000,00 zł;

dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 333 000,00
zł;

środki własne – 491 520,00 zł.
Zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo
Inwestycja będzie polegała na odnowieniu i upiększeniu parku oraz ul. Kościuszki w Goworowie.
Szacunkowa wartość inwestycji 854 000,00 zł, w tym:
dotacja w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” PROW 2007 – 2013 – 495 676,00 zł;
środki własne – 358 324,00 zł.
Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni
ścieków w Gminie Goworowo
W ramach inwestycji budowana jest sieć kanalizacyjna we wsiach Wólka Brzezińska i Grodzisk oraz oczyszczalnia ścieków we wsi Brzeźno.
Wartość inwestycji 3 900 729,20,00 zł, w tym:
dotacja w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007 – 2013 – 2 371 749,00 zł
Budowa sieci wodociągowej „Kobylin” - etap I

W ramach inwestycji budowana jest sieć wodociągowa we wsiach Kobylin, Borki, Michałowo, Szarłat, Kunin,
Kaczka i Góry.
Wartość inwestycji 1 107 734,47 zł, w tym:
środki własne - 1 107 734,47 zł.
Na początku maja br. Gmina Goworowo złoży wniosek o umarzalną w 30% preferencyjną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 996 000,00 zł.

Zastępy Ochotniczej straży pożarnej na terenie Gminy
Na terenie gminy Goworowo działa 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, skupiających w swoich
szeregach 35 druhen i 266 druhów:
OSP Goworowo - Prezes OSP druh Rafał Ostrowski, kierowca druh Grzegorz Wyrębek (kontakt 29 761 44 51).
Jednostka wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego;
OSP Kunin - Prezes OSP druh Andrzej Grzegorczyk, kierowca druh Jan Ciszkowski (kontakt 609 826 461);
OSP Lipianka – Prezes OSP druh Marek Wieczorek, kierowca druh Jan Drabot (kontakt 29 768 33 09);
OSP Pasieki – Prezes OSP druh Mirosław Markowski, kierowca druh Sławomir Markowski (kontakt 694 409 309);
OSP Ponikiew Mała – Prezes OSP druhna Dorota Kwiatkowska, kierowca druh Paweł Kołodziejczyk (kontakt
666 521 144);
OSP Czarnowo – Prezes OSP i kierowca druh Mirosław Ziemek (kontakt 29 761 53 27);
OSP Kruszewo – Prezes OSP druh Krzysztof Dobek, kierowca druh Stanisław Wojciechowicz (kontakt 29 761 41
17);
OSP Żabin – Prezes OSP druh Kazimierz Zacharek;
OSP Pokrzywnica – Prezes OSP druh Jan Rzeszot;
OSP Ponikiew Duża – Prezes OSP druh Krzysztof Bednarczyk.
Jednostki OSP posiadają 1 lekki i 9 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych (w tym jednostki z poz. 1-3
po dwa samochody), na których zainstalowany jest specjalistyczny sprzęt pożarniczy:

8 autopomp;

6 motopomp;

5 pomp szlamowych;
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5 pomp pływających;
5 pilarek do drewna;
3 piły do betonu i stali;
5 agregatów prądotwórczych, w tym 4 trójfazowe;
2 zestawy ratownictwa technicznego LUKAS;
2 zestawy ratownictwa medycznego PSP-R1;
środki ochrony osobistej strażaków (ubrania, obuwie, hełmy, latarki, aparaty oddechowe, rękawice itp.);
pozostały sprzęt pożarniczy (węże strażackie, prądownice, rozdzielacze,
widły, łopaty, łomy, nożyce do stali itp.).

W 2010 roku członkowie OSP uczestniczyli w wielu akcjach ratowniczych:
1. 82 wyjazdy do pożarów na terenie gminy – uczestniczyło łącznie 323 druhów;
2. 3 wyjazdy do pożarów poza teren gminy – uczestniczyło łącznie 17 druhów;
3. 132 wyjazdy do miejscowych zagrożeń na terenie gminy, w tym:
13 wypadków samochodowych;
50 pompowań wody;
7 usuwań skutków wichury;
14 innych;
5 alarmów fałszywych
uczestniczyło łącznie 364 druhów;
4. 2 wyjazdy do miejscowych zagrożeń poza teren gminy – uczestniczyło łącznie 12 druhów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
Od stycznia do
września 2011r. realizuje
projekt konkursowy w ramach Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, w Priorytecie VII – Promocja integracji społecznej Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013 pod
tytułem: „Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

osób starszych nieaktywnych zawodowo zamieszkujących tereny wiejskie
gminy Goworowo”
Celem ogólnym
projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych niezatrudnionych należących do
działających Klubów Seniora zamieszkujących na
terenie gminy Goworowo.

Działaniami w ramach projektu objętych jest
50 osób starszych niezatrudnionych należących do
działających Klubów Seniora zamieszkujących na terenie gminy Goworowo.
Grupa docelowa potrzebuje wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu. Kompleksowe działania w zakresie opisanych problemów mają zapobiec
pogłębianiu izolacji społecznej i zapobiegać wykluczeniu społecznemu.
Beneficjenci zostali wybrani spośród osób należących do Klubów Seniora.

Bal seniora
Dnia 5 marca
1r. już po raz trzeci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w
Goworowie zorganizował
Gminny Bal Seniora.
W
ostatkowych
rytmach karnawału Seniorzy z terenu gminy Goworowo
bawili
się
na zabawie tanecznej. Tuż
po godzinie 1700 Sala
Bankietowa - Agroturystyka w Dolinie Orza w
Brzeźnie zaczęła wypełniać się przychodzącymi
Gośćmi. Byli to stali Członkowie Klubów Seniora z
Goworowa oraz Kunina,
nie brakowało także nowych, chętnych osób chcących spędzić czas w miłym
towarzystwie. Wszystkich
połączyła wspólna zabawa karnawałowa. Łącznie
w balu uczestniczyło około
150 osób.

O godzinie 1800
Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza, Kierownik GOPS w
Goworowie - Bożena Pomacho, oraz Sekretarz

Gminy - Antoni Mulawka
powitali przybyłych gości,
życząc im dobrej zabawy,
która przecież tak naprawdę nie ma granic wie-

kowych. A Seniorzy są tego żywym przykładem.
Gdy zabrzmiały pierwsze dźwięki muzyki Gminny
Bal Seniora otworzyli Pani Wójt, Kierownik GOPS oraz
Sekretarz Gminy. Seniorzy nie kazali na siebie długo czekać i już po chwili wszyscy bawili się na parkiecie, zaskakując swoją werwą i pozytywną energią.
W wszystko to dzięki miejscowemu
zespołu TAKS, który zatroszczył się o
oprawę muzyczną tego wieczoru.
W trakcie zabawy dwa powstałe na
terenie gminy Kluby Seniora: Goworowo i Kunin zaprezentowały swój
dotychczasowy dorobek artystyczny.
Seniorzy śpiewali piosenki, recytowali wiersze, oraz przedstawili skecze
kabaretowe.
Tegoroczny bal zapierał dech w
piersiach i dostarczył niezapomnianych wspomnień. Z niecierpliwością
czekamy na kolejny.
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Zespół Szkół Nr1 w Goworowie

10 lutego 2011 roku odbył się „Dzień Patrona Szkoły”
Dnia 11. 02.2011 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika Obchodzono „Dzień
Patrona Szkoły”. Obchody rozpoczęto programem poetycko- muzycznym pod hasłem:
„Mikołaj Kopernik Patron Naszej Szkoły”, przygotowanym przez uczniów klas czwartych.
Następnie odbył się turniej miedzy klasowy. W 10n konkurencjach uczniowie klas IV- VI
utrwalali wiedzę o życiu i twórczości astronoma jednocześnie oddając hołd Patronowi.
Wśród form aktywności zaplanowanych dla uczniów były między innymi: testy wiedzy,
krzyżówki, rymowanki, testy z lukami, puzzle (rozsypanka obrazu J. Matejki-„Astronom
Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”). Przedstawiciele poszczególnych klas przebrani za
astronoma prezentowali się w stroju charakterystycznym do epoki, w której żył Kopernik,
recytowali utwór Jemu poświęcony, a także przygotowywali toruńskie pierniki. Oceniając
poszczególne konkurencje komisja przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych:
Klasy IV: I miejsce- IVb, II mIVa i IVc
Klasy V: I m- Vb, II m- Va, III m- VC
Klasy VI: I m- Via, IIm- VIb
Organizatorami obchodów Dnia Patrona Szkoły byli nauczyciele: p. Krystyna Mucińska, p. Małgorzata Dobkowska, p. Edyta Furmaniuk, p. Adam Dąbrowski oraz Gminna Biblioteka Publiczna.
Klasy I- III Szkoła podstawowa
Dzień patrona w tej grupie wiekowej przebiegał pod hasłem konkursów i zabaw przygotowanych przez p.
Krystynę Zacharek i p. Katarzynę Chilicką.

Dnia 25 stycznia w Zespole
Dnia 26 stycznia odbyło się Szkół Nr 1 w Goworowie
podsumowanie I semestru.
Uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Babci i Dnia Dziadka.
Oprócz spotkania rodziców z Uczniowie klas 0- III przygotodyrektorem i wychowawcami wali program słowno muzyczuczniowie zaprezentowali ny, który zaprezentowali licznie
swoje umiejętności artystyczne przybyłym gościom. Uczniowie
zdobyte w I semestrze. Odbył k l a s y I I b z a t a ń c z y l i
sie pokaz tańca towarzyskiego "Krakowiaka" i uroczo zaprepod kierunkiem p. Danuty zentowali wiersz Juliana TuwiNiemczynowicz „Klub Tańca ma "Rzepka". Po części artyTowarzyskiego” w Ostrołęce w stycznej goście zasiedli do suto
grupie szkoły podstawowej i zastawionego stołu. Znalazły
gimnazjum, pokaz wschodnich się na nim pączki i chrusty upiesztuk walki pod kierunkiem p. czone przez mamy naszych
Michała Gibniewskiego i spek- uczniów.
takl teatralny. Spektakl przygotowaliuczniowie Gimnazjum
należący do kółka teatralnego
„T(y) JA(k) TEATR” pod kierunkiem p. Agnieszki Kosiorek i
p. Joanny Gryczki.

Bal karnawałowy

Dnia 29 stycznia Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie odbył się prawdziwy bal karnawałowy przygotowany przez opiekunów
SU p. Edytę Furmaniuk, p. Adama Dąbrowskiego, p. Agnieszkę Kosiorek .
Uczniowie bawili się w pięknie wystrojonej
sali. W trakcie zabawy odbył się konkurs na
najciekawszy strój karnawałowy. I miejsce
zdobył Szymon Zawadzki z klasy VIa, II- Marysia Ziarkiewicz z kl. 2 a, III- Ewa Wrońska z
kl. IIIc. Dekoracja na bal powstała dzięki
pracy uczniów Sz Podstawowej i Gimnazjum
oraz p.Mirosława Drabota, p. Zdzisława Majka, p. Jana Wyszkowskiego, p. Adama Dąbrowskiego, p. Edyty Kośnik i p. Edyty Furmaniuk.

W Szkole Podstawowej w Goworowie raz w miesiącu odbywają się lekcje muzyczne. W lekcjach uczestniczą
uczniowie klas 0-III i przedszkole, a także klasy IV- VI. Program dostosowany jest do właściwej grupy wiekowej.
„Czytamy dzieciom”
18 stycznia w bibliotece szkolnej pod kierunkiem p. Teresy Leśniewskiej odbyło się przyjęcie Kubusia Puchatka.
Urodzinowa uroczystość przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
4 lutego 2011 w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie odbyło się „Pasowanie na czytelnika”. Do pasowania
stanęli uczniowie klas Ia p. Katarzyny Chilickiej i Ib p. Elżbiety Kucharczyk.
Policja. W dniu 12 stycznia zostało przeprowadzone przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce
z referatu d/s prewencji kryminalnej nieletnich i patologii. Szkolenie to objęło swoim zasięgiem uczniów szkoły
podstawowej (kl. I-III oraz IV-VI) i gimnazjum (kl. I-III). Poprowadzili je: st. sierż. Bożena Piersa, st. sierż. Tomasz
Żerański oraz mł. asp. Sylwester Marczak.

Zespół Szkół Nr1 w Goworowie / Przedszkole Samorządowe w Goworowie
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Sport
W sobotę 15 stycznia w
drużynowym tenisie stołowym o palmę pierszeństwa
w powiecie rywalizowali
gimnazjaliści. Finał ten był
rozgrywany w Zespole
Szkół w Łysych. Uczniowie
naszego gimnazjum osiągnęli niebywały sukces.
Chłopcy: Arkadiusz Chorchos, Sebastian Czerepski i
Wojciech Pietras zdobyli I
miejsce. Mistrzowie powiatu ostrołęckiego zdobyli
złote medale i cenny puchar dla szkoły. Awanso-

wali równoczeOtóż nasze tenisistki: Pauliśnie do finału
na Sobiech i Aneta Tymińmiędzypowiatoska po heroicznych bojach
wego, który oduplasowały się ostatecznie
będzie się w
na trzecim miejscu, zdobylutym.
Nasi
wając miejsce na podium i
chłopcy
będą
upragnione brązowe mewalczyc w Chodale. Jest to olbrzymi sukrzelach o awans
ces na miarę naszych mado finału wojerzeń. Niestety nie udało im
wódzkiego. Odsię awansowac wyżej, popowiedzialnymi
nieważ tylko dwie pierwza ich sukcesy są panowie: sze drużyny jadą dalej. Gratulujemy wspaniałych wyJan Wyszkowski i Józef ników i życzymy kolejnych sukcesów sportowcom naDobrzyński.
szego gimnazjum. Tak chciałoby się krzyknąc - Goworowo tenisem stoi!!!

Przedszkole Samorządowe w Goworowie
Poznajemy las
Zanim dzieci podjęły dyskusję na temat dokarmiania zwierząt zimą, wspólnie z rodzicami przygotowały karmniki. Rozwiesiły
je w różnych miejscach na
placu przedszkolnym. Zdobytą wiedzą pochwaliły
się panu leśniczemu dnia
14.01.2011r. Wtedy właśnie
nasze przedszkole
odwiedzili niezwykli goście: pan leśniczy Adam
Staszczuk i podleśniczy
pan Ireneusz Kuciński. Dzie-

ciaki oczekiwały panów z
niecierpliwością od samego rana. Około godziny
10 ich cierpliwość została
nagrodzona. Na początku
spotkania pan leśniczy zaprezentował dzieciom swój
mundur. Pan Adam opowiedział dzieciom o swojej
pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach.
Podkreślił, że człowiek jest
gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim

mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały okazję
poznać zwyczaje wybranych zwierząt (sarny, dzika,
lisa) zamieszkujących lasy naszej okolicy. Uczestnicy
spotkania dowiedzieli się także, w jaki sposób pomóc
zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy. Podczas spotkania pan leśniczy zadawał przedszkolakom wiele pytań, z którymi dzieciaki świetnie
sobie radziły. Wykazały się dużą wiedzą na temat
gatunków ptaków zarówno tych, które odlatują, jak i
tych, które pozostają w Polsce na zimę.
Serdecznie dziękujemy panom leśniczym za to
owocne spotkanie i z niecierpliwością czekamy na kolejne - tym razem w leśniczówce.

21.O1.2011r. odbyła się uroczysta impreza z okazji dnia Babci i
Dziadka. Nasi kochani dziadkowie
tłumnie przybyli, aby obejrzeć
swoje pociechy. Dzieci przygotowały krótkie występy i drobne
upominki w postaci kalendarzy.
A było, na co popatrzeć ...
i czego posłuchać!!!

Bal karnawałowy

Bal karnawałowy to jeden z najradośniejszych dni w przedszkolu. 10.02.11r. na zabawę
przybyły postacie z różnych bajek i baśni. W ten
dzień wszystkie przedszkolaki były
radosne i uśmiechnięte. Były także, zabawy, korowody, pląsy… Wiadomo, jak karnawał, to
karnawał! Bal odbył się we współpracy z rodzicami i GOKSiR-em z Goworowa. Rodzice zapewnili
poczęstunek, a panowie Rafał Ostrowski i Kamil

Jadacki oprawę
muzyczną. Dekorację przygotowały własnoręcznie nauczycielki wykorzystując również balony pozyskane od Zespołu Szkół Powiatowych
w Goworowie.
Bal był okazją do rozstrzygnięcia konkursu o
nadanie nazw grupom. Spośród propozycji które napłynęły od dzieci i rodziców zgodnie z regulaminem
to dzieci zdecydowały, że ich grupy otrzymają nazwy:
„MUCHOMORKI” i „SKRZATY”.

Tytuł biuletynu
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Szkoła Podstawowa w Pasiekach

Dzień Babci i Dziadka
Dnia 21 stycznia 2011
roku odbyły się w naszej
szkole obchody Dnia Babci
i Dziadka. Na uroczystość
przybyło bardzo wielu
seniorów. Uczniowie
wszystkich klas przygotowali dla nich bardzo bogaty i różnorodny pro-

gram artystyczny. Przez
ponad dwie godziny
dziadkowie i babcie podziwiali występy swoich
wnuków przy poczęstunku
przygotowanym właśnie
przez wnuki. Wszyscy znakomicie się bawili urozmaicając spędzany czas

Rok 1, numer 1

Bal maskowy
W dniu 27 stycznia 2011roku w naszej szkole
odbył się karnawałowy bal maskowy. Dekoracje
sali przygotowali uczniowie należący do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie przybyli na bal
przebrali się za różne postaci z bajek.
12 lutego 2011r. Odbyła się natomiast zabawa
choinkowa dla uczniów szkoły podstawowej i oddziału gimnazjum w Pasiekach.

wspólnym śpiewem. Obiecali, że
w przyszłym roku
spotkają się w
jeszcze większym
gronie.

Ferie
W dniach 14-22 lutego 2011 r. Odbywały się zajęcia
dla uczniów w czasie ferii. Chętni uczniowie mogli brać
udział w różnego typu zajęciach takich jak: gry i zabawy sportowe, łamigłówki ortograficzne i matematyczne,
rebusy, krzyżówki zagadki. Odbyły się też zajęcia
komputerowe, projekcja filmu oraz dyskoteka. Trwały
też zajęcia muzyczne, plastyczne oraz historyczne.
Wszystkie zajęcia prowadzili nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pasiekach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
W budynku Szkoły Podstawowej w Pasiekach realizowany jest projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program szkoleń.
I. Kurs komputerowy z zakresu
- Podstawy systemu operacyjnego WINDOWS
- WORD - podstawy obsługi
- Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL
- Usługi w sieci INTERNET
II. Seminaria 1 - dniowe
1. zdolność porozumiewania się w języku ojczyctym i językach obcych.
2. Umiejętność liczenia oraz podstawowe kompetencje w dziedzinie nauk ścisłych i technologii
3. Umiejętność uczenia się
4. Kompetencje interpersonalne i obywatelskie
5. Zmysł przedsiębiorczości i świadomość kulturowa
Dzień kobiet
W dniu 8 marca odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. Uczniowie klas II i III przygotowali humorystyczne przedstawienie o początkach ludzkości w raju. Uroczystość swoim śpiewem uświetniał chór
szkolny. Uroczystość przygotowali P Mariusz Fidelis i P Elżbieta Kuczyńska. Na zakończenie akademii Samorząd Uczniowski obdarował
wszystkie panie pracujące w szkole słodkim jabłkiem na deser.
Święto wiosny
W dniu 21 marca odbyły się w naszej szkole obchody święta
wiosny. Uczniowie mieli tak zorganizowany czas, że nikt nawet
nie myślał o wagarach. Klasy zaprezentowały się w przebraniach za postaci z bajek, prezentując przy tym scenki lub śpiewając piosenki. Odbył się też pokaż talentów, w które nasza
szkoła obfituje. Wszyscy miło spędzili czas. Dzień wiosny przygotował Samorząd Uczniowski.

Wycieczka do muzeum
W dniu 10.03.2011 roku klasa VI wspólnie
z paniami Hanią Sobczyk i Moniką Długołęcką wyjechała na wycieczkę do Muzeum
Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
Po wyjściu z muzeum wstąpiliśmy na lody i
pizzę.

Szkoła Podstawowa w Kuninie
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I Dzień Wiosny
21 marca witaliśmy
w naszej szkole pierwszy
dzień wiosny. A było co
świętować, bo sroga zima
dała się wszystkim we znaki. Samorząd Uczniowski z
p. K. Drabotem przygotował konkurs MAM TALENT.
Dawał on okazję do zaprezentowania przez
uczniów swoich umiejętności
i uzdolnień. Były popisy

wokalne, gra na instrumentach, gimnastyka
artystyczna, żonglerka.
Odważni i zdolni zostali nagrodzeni gromkimi brawami i nagrodami rzeczowymi. Konkurs wygrała Karolina
Pietrzykowaka z kl. II,
która wzbudziła powszechny zachwyt swoim występem gimna-

styczno-artystycznym. Po
posiłku wszyscy poszli nad
pobliską rzeczkę Orz topić
marzannę. Kl. VI przygotowała barwną i ciekawie
ozdobioną kukłę ze słomy.
Zima na pewno opuści nas
na dobre, bo marzanna
świetnie się paliła i odpłynęła hen do morza. W
dobrych humorach wszyscy
wrócili do szkoły.

Konkurs w Szczawinie
W czwartek 31 III 2011r.
trzy dziewczynki: Zuzia Gurzyńska, Andżelika Zięba i
Estera Sotomska pod kierunkiem swojej pani Bożeny
Sotomskiej wzięły udział w
konkursie młodych talentów
pod hasłem ,,Witamy Cię
Wiosno”. Konkurs odbył się

w Szkole Podstawowej w Szczawinie i przeznaczony był dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Goworowo. Milusińscy recytowali wiersze o tematyce wiosennej. Występ każdego uczestnika uatrakcyjniał przepiękny strój-przebranie. Wygranymi w konkursie były wszystkie dzieci.
Każdy otrzymał atrakcyjną nagrodę.

Dzień Kobiet
Życie kobiety usłane jest różami, co krok
kolec, z rzadka kwiat.
8 marca słońce jaśniej i radośniej zaświeciło (z pewnością zauważyliście), aby
podkreślić urodę naszych pań, wdzięk i
urok naszych koleżanek. Wiemy o tym, że
młodsze i starsze dziewczyny lubią kwiaty
i muzykę. Anegdotki o kobietach , wier-

sze a szczególnie koncert gitarowy wywołał uśmiech, wzruszenie, łezkę w pięknych oczach… Gwiazdą naszego programu był Mariusz Mierzejewski, a jego
ciepły liryczny głos wzruszył wszystkich
po raz kolejny. I te cudowne tulipany…
To były piękne chwile.

Tytuł biuletynu
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GOKSiR

Ferie 2011 - podsumowanie
Dyskoteka walentynkowa

Bal walentynkowy

Tym razem młodzież bawiła się
w GOKSiR w
Goworowie. Dobra muzyka i
fajna atmosfera
pozostawiła wiele
wspomnień
uczestnikom dyskoteki walentynkowej.

Dużo dobrej zabawy przy
romantycznej muzyce. Bal
odbył się w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Dla zakochanych par
wręczyliśmy upominki.

Rok 1, numer 1

Zabawy europejskie
Na chwil kilka przenieśliśmy się w
świat zabaw rówieśników z sąsiednich krajów. Odwiedziliśmy
Francję i poznaliśmy zabawy pod
nazwą „Uciekające rybki” i
„Kulki”. W Niemczech zagraliśmy
w grę nazwaną „Kaczuszki chodź-

cie do mnie”, to taki odpowiednik
naszej polskiej zabawy „Gąski, gąski do domu”. Jak widać na załączonych fotografiach, wiele zabaw,
które są ulubione przez dzieci w
niektórych krajach europejskich
preferują również dzieci polskie.

Dzień otwarty Sali muzycznej
Wszyscy, którzy byli zainteresowani
brzmieniem
dowolnego
instrumentu
mieli możliwość zaspokojenia swojej ciekawości.

Do dyspozycji były następujące instrumenty:
perkusja, keyboard, gitary i akordeon. Odbył się również test rytmiczny i słuchowy dla
osób chcących rozpocząć swoją przygodę z
muzyką.

Popołudnie z karaoke
Zaprzyjaźniony dj Maniek
profesjonalnie
poprowadził
zabawę w karaoke. Uczestnicy
mogli zaprezentować swoje
umiejętności wokalne na estradowym sprzęcie muzycznym.

Rozpoczęto od solowych występów, a zakończono wspólnym śpiewaniem znanych
polskich przebojów. Podsumowując spotkanie, dj Maniek docenił i pochwalił najlepszych wykonawców.

Inne atrakcje zorganizowane w czasie ferii zimowych
Turniej Unihokeja– na przygotowanym dla potrzeb turnieju boisku w remizie OSP w Goworowie rywalizowało
5 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych: młodszych i starszych. Sędzią głównym turnieju był dyrektor ZSZ nr
1 w Goworowie pan Jacek Dobrzyński.
Hala sportowa&siłownia – przez pierwszy tydzień ferii w godzinach 10.00-13.00 dzieci oraz młodzież
uczęszczały na zajęcia sportowe na hali Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie.
Turniej Need For Speed: Underground 2 – W komputerowych wyścigach ulicznych udział wzięli zarówno najmłodsi jak i trochę starsi. Mimo braku kategorii wiekowych, zwycięzcami zostali bardzo młodzi wirtualni kierowcy: I Jakub Dudziec lat 9; II Jakub Murawski, lat 10; III Hubert Prekiel, lat 15
Biwak „a la France” - W dniach 23-24.02.2011r. ,w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance, odbył się
„Biwak a’la France”. Wzięło w nim udział 15 osób uczęszczających do świetlicy „Między blokiem a przystankiem jest świetlica z Info Bankiem” w Brzeźnie.
Otwarty turniej tenisa stołowego - W dniu 26 lutego na hali sportowej Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie odbył się Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. Wzięło w nim udział 48 zawodników w 5 kategoriach wiekowych. Sędzią głównym turnieju był Józef Dobrzyński.
KONCERT MUZYCZNY Z OKAZJI DNIA KOBIET W GOKSiR GOWOROWO

8 marca na sali widowiskowej
odbyła się niezwykła impreza
z okazji dnia kobiet. Dla zaproszonych gości zaprezentowali się uczniowie instruktora
Arkadiusza
Kuśmierczyka.
Każdy z nich zaprezentował
od 3 do 5 utworów na swoim
instrumencie , niektórzy nie
tylko grali ale i śpiewali, były
też zespoły muzyczne wokalno
instrumentalne.
Jako pierwszy wystąpił Da-

mian Kośnik, 12 latek grający na keyboardzie, który grę na instrumencie
rozpoczął 2 miesiące temu.
Kolejnym młodym muzykiem, również
12 latek był Patryk Andrzejewski,
uczący się od 1,5 roku który nie również śpiewał znane piosenki muzyki
tanecznej.
Później zaprezentował się nam wszystkim zespół wokalno-instrumentalny w
którym na gitarach grają Katarzyna
Ciach i Natalia Zych. Obie dziewczynki
uczą się gry na gitarze ponad rok. Do

śpiewania zaprosiły koleżanki z klasy:
Izę Grabowską, Karolinę Jankowską i
Kasandrę Piątek, a wraz z nimi wystąpił Damian Kośnik. Wszyscy uczęszczają do klasy piątej szkoły podstawowej w Goworowie, ich przygoda muzyczna nie kończy się tylko na tym zespole ponieważ należą jeszcze do chóru szkolnego i scholii parafialnej.
Następnie wystąpił duet wokalnoinstrumentalny który tworzą Magdalena Koszelak i Paulina Majkowska. Paulina uczy się gry około pół roku

GOKSiR
natomiast Magda jest jedną z
pierwszych uczennic Arkadiusza, naukę rozpoczęła około 4
lata temu, zdobywając po
drodze wiele nagród w konkursach muzycznych m.in.:
Dwukrotnie zdobyła pierwsze
miejsce w konkursie piosenki
szkolnej w Pasiekach, pierwsze
i drugie miejsce na festiwalu
piosenki religijnej w Goworowie. Obie dziewczynki uczęszczają do klasy pierwszej gimnazjum i należą do szkolnego
chóru gimnazjalnego w Goworowie. Zagrały i zaśpiewały
następujące piosenki: Przyjaciel od zaraz, Agata, Ocierasz
moje łzy, Wakacyjny dzień.
Zaraz potem przed publiczność wyszło trio gitarowe licealistów w składzie: Karolina
Drabot, Mariusz Drabot, Paulina Pietras. Cały ten skład istnieje już ponad 2 lata, swój
debiut mieli w czerwcu 2009
na Festiwalu Piosenki Religijnej
w Goworowie. Zaprezentowali

piosenki: Zawsze Tam gdzie ty – lady
pank, Raz po raz – Perfect, Jestem
jaka jestem – Łzy, Texański – Hey, Cykady na cykladach – Maanam. Dziewczyny zaśpiewały również solowe piosenki. Karolina – W strugach deszczu,
Paulina – Na sen Urszuli.
Po wyżej wymienionych gitarzystach,
klawiszowcach i wokalistach przyszedł
czas na instrument, który wywołał furorę wśród publiczności, mianowicie
akordeon.
Pierwszym akordeonistą był Jakub
Świąder – tegoroczny maturzysta. Grę
na tym instrumencie rozpoczął w marcu
2010. Zagrał nam: Hej sokoły – melodia ludowa, Fragment walca Fale Dunaju oraz Le banquet – Yanna Tielsena.
Drugim młodym muzykiem z akordeonem był Jakub Skierczyński - na co
dzień technik budowlaniec, wolontariusz, ministrant, członek Dętej orkiestry
parafialnej w której gra na tubie. Gry
na akordeonie uczy się ponad półtora
roku. Zagrał piosenki takie jak: Walczyk węgierski, Jak długo na Wawelu,
Walczyk ludowy, Walc z operetki
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„Baron cygański” Johanna Straussa.
Ostatnim punktem części artystycznej
koncertu było zaśpiewanie „sto lat”
przez wszystkich koncertowych wykonawców dla całego grona obecnych
kobiet. W trakcie śpiewu sekretarz
gminy pan Antoni Mulawka wraz z
instruktorami ośrodka Rafałem Ostrowskim i Kamilem Jadackim wręczali goździki wszystkim kobietom obecnym na
sali.
Impreza nie skończyła się na koncercie.
Przed wejściem na salę każda z pań
otrzymała specjalną karteczkę. Gdy
muzyka ucichła, kobiety podzieliły się
na 3 zespoły. Każdy z nich otrzymał
od prowadzącego zabawę instruktora
Rafała produkty spożywcze. W krótkim czasie panie musiały popisać się
zdolnościami gastronomicznymi, przygotowując coś do jedzenia. Jurorzy
jednogłośnie zadecydowali, iż każda z
potraw była wyborna i godna polecenia. Gdy opadły emocje, każda z
przedstawicielek płci pięknej, przy kawie bądź herbacie, mogła zakosztować pysznego ciasta.

Zapowiedzi kulturalne, sportowe z GOKSiR na następny kwartał:
Gminny Festyn „Dzień Ziemi” pod patronatem Wójta Gminy Goworowo w Ośrodku Edukacji Regionalnej w
Lipiance 29 kwietnia (załącznik – plakat)
Polska biega 13 maja Goworowo (załącznik plakat)
Mecz ORZ Goworowo – Stowarzyszenie „KURPIK” Kadzidło, boisko sportowe w Goworowie, 1 maja, godz.
13
Mecz ORZ Goworowo – KS Pniewo, boisko sportowe w Goworowie 8 maja godz. 13
Mecz ORZ Goworowo- KS Wąsewo boisko sportowe w Goworowie, 13 maja godz13
Mecz ORZ Goworowo – GKS Pokrzywnica, boisko sportowe w Goworowie, 21 maja, godz. 10

WIOSENNA EDYCJA „GMINA GOWOROWO BIEGA” WŁĄCZA SIĘ W OGÓLNOPOLSKĄ AKCJĘ
POLSKA BIEGA
13 MAJA 2011r. Rozpoczęcie biegu godz. 11.00
STARTUJEMY z boiska przy kościele w Goworowie, biegniemy ulicami Goworowa.
Trasa wynosi ok. 3 km. Nie musisz cały czas biec, ważne jest byś przyłączył się do akcji! Na starcie
wręczamy numery startowe. Po trasie niespodzianki dla uczestników.
Po ukończeniu biegu mamy dla zawodników wiele atrakcji m.in.:
- ognisko z kiełbaskami
- wręczenie nagród
NAGRODY DLA:

Najstarszego i najmłodszego uczestnika

Grupy w oryginalnym stroju, wyróżniającym szkołę, miejscowość, zakład pracy, klub zainteresowań, itp.

Najliczniejszej rodziny biorącej udział w biegu

Najwyższego i najniższego zawodnika
Liczymy na Wasz udział!! ZABIERZCIE KONIECZNIE SWOICH ZNAJOMYCH!!
Pamiętajcie! 13 maja spotykamy się w Goworowie!
Zgłoszenia przyjmujemy do 9 maja 2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie Ul Szkolna 16 A
Telefon:(029) 76 15 246 Koordynator Anna Wachowska

Biuletyn Gminy Goworowo

Biblioteka
FERIE W BIBLIOTECE

Na początku ferii dzieci
zostały zapoznane z harmonogramem ferii zimowych odbywających się w filii bibliotecznej w
Żabinie. Ponadto odbyła się pogadanka, podczas której dowiedziały się jakie są sposoby bezpiecznego spędzania wolnego
czasu. Dzieci wykonały wiele zadań i ćwiczeń związanych z tematem. Na koniec dnia wspólnie
sporządziły „Regulamin spędzania wolnego czasu”.

Ważnym etapem zimowiska było
zapoznanie uczestników z księgozbiorem biblioteki. Zainteresowane czytelnictwem dzieci mogły
włączyć się w poczet czytelników
i wypożyczyć wybraną książkę.
W celu zaprzyjaźnienia dzieci z
książką podczas zimowiska odbywały się „godziny z książką”,
wówczas dzieci słuchały bądź
same czytały wybrane bajki, baśnie lub komiksy. Następnie bądź
w trakcie słuchania wykonywały

tematyczną ilustrację.
Odbył się także konkurs czytelniczy,
poprzez który dzieci biorące w nim
udział mogły wykazać się znajomością przeczytanych książek.

KSIĘGOZBIORY
Ponadto dla uczestników zimowiska
organizowane były:
• Zajęcia plastyczno – techniczne, podczas których dzieci rozwijały się manualnie, wykonując
prace z wykorzystaniem poznanych technik plastycznych;
• Zajęcia komputerowe;
• Zajęcia czytelnicze;
• Zabawy rozwijające koncentrację uwagi i pamięć;
• Zabawy przy pomocy gier planszowych;
• Oglądanie wyświetlanych bajek;
• Różnorodne konkursy z nagrodami.
• Zajęcia kulinarne, których celem było zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania higieny
podczas przygotowywania i spożywania posiłków; ponadto uczestnicy poznali przepis, a także technikę wykonania gofrów;
Na koniec ferii zimowych, ostatniego
dnia zimowiska dokonano podsumowania, a
także wręczono nagrody obecnym uczestnikom
zimowiska.
Dzięki zajęciom zorganizowanym w
bibliotece dzieci zamieszkałe we wsi Żabin mogły w sposób atrakcyjny i bezpieczny spędzić
czas wolny od zajęć lekcyjnych.

Aktualnie księgozbiór Biblioteki w pięciu placówkach liczy 40 586 woluminów , w tym:
GBP Goworowo 14 441
Filia w Kruszewie 3 493
Filia w Kuninie 3 473
Filia w Pasiekach 10 803
Filia w Żabinie 8 376

CZYTELNICY
Ogółem w 2010 roku zarejestrowano 1217
czytelników , w tym:
GBP Goworowo 505
Filia w Kruszewie 143
Filia w Kuninie 171
Filia w Pasiekach 368
Filia w Żabinie 30 , gdzie ta filia od lipca 2010 roku do lutego 2011 roku była nieczynna.

PRENUMERATA CZASOPISM
W okresie sprawozdawczym biblioteka prenumerowała 14 tytułów czasopism z zakupu.
Czasopism wypożyczono na zewnątrz 1826 , a
na miejscu skorzystało 2002 czytelników.

WYPOŻYCZENIA
W 2010 roku ogółem wypożyczono 12 326 woluminów , w tym:
GBP Goworowo 6 343
Filia w Kruszewie 1783
Filia w Kuninie 1729
Filia w Pasiekach 1928
Filia w Żabinie 543
W powiecie ostrołęckim Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie i jej filie wg. wskażników na
100 mieszkańców pod względem czytelnictwa i wypożyczeń jest na czwartym miejscu.

